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قيود أفراد

1 - محمد سعد عبد العظيم الزناتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1049 ورقم قيد 14404    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ابو الخاوى بملك / سعد عبد العظيم 

الزناتى خليفه

2 - محمود عبد الغنى شعبان عبد الغنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

1050 ورقم قيد 14405    محل رئيسى  عن مكتب توريد حاصلت زراعيه وعموم التصدير, بجهة محافظة 

البحيرة قرية ابو بكر الصديق/ بملك/ سعيد محمد عبد المجيد روزن

3 - محمود محمد نجيب عبدالسلم الجريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 1071 ورقم قيد 13716    رئيسى آخر  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا تصنيع وبيع الملبس والمهمات 

والكسسوارات العسكريه والبيع, بجهة محافظة البحيرة خربتا - بملك /محمد نجيب عبد السلم الجريس

4 - صيدلية د/ هند عطيه بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1061 

ورقم قيد 14406    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة 13 شارع فوزى/ بملك/ مصطفى اسماعيل 

عبد العاطى

5 - ناديه محمد على نصر ابو فاطمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1066 ورقم قيد 14407    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ومفروشات, بجهة محافظة البحيرة زاويه فريج 

بملك / فتح ا فاروق فتح ا ابو فاطمه

6 - حليم زكى زكى بطرس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1067 ورقم 

قيد 14408    محل رئيسى  عن مصوغات ذهبيه ) بعد الحصول على الموافقات الزمه من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين التابعه لوزارة التموين والتجاره الداخليه(, بجهة محافظة البحيرة ش التحرير/ بجوار 

المزلقان البحرى/ بملك/ يوسف زكى زكى بطرس

7 - محمد صفوت محمد السيد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1072 ورقم قيد 14409    محل رئيسى  عن مصنع مراتب سوست, بجهة محافظة البحيرة ع الجبرونى-زمران 

النخل بملك/صفوت محمد السيد درويش

8 - شريف سارى عمر عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1083 

ورقم قيد 14410    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة النجاح محطه 32بملك/محمد احمد 

فؤاد محمد تركى

9 - اسلم ابراهيم هاشم الحبروكى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1091 ورقم قيد 14411    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه وتصدير فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر, بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك / ابراهيم هاشم الحبروكى

10 - مبروك حماد حسن عرايس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1090 

ورقم قيد 14412    رئيسى آخر  عن مصنع تعبئه وتغليف مواد غذائيه وتعبئه سلطات, بجهة محافظة البحيرة 

شابور بملك خالد فريد عبدالعزيز خيره

11 - مصطفى محمد سامى مصطفى عباس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1093 ورقم قيد 14413    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه والمهات 

والتجاره والبيع(, بجهة محافظة البحيرة خربتا/ بملك/ هيام مصطفى عبد الكريم الحوفى

12 - احمد فتحى عبد المولى امين عبد المولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 1099 ورقم قيد 14414    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة البحيرة 

الطود بملك / حمدى محمد الطودى محمد خليفه
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13 - فارس محمد رجب سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1100 

ورقم قيد 14415    محل رئيسى  عن محل لتجهيز وبيع الماكولت, بجهة محافظة البحيرة شارع قطب بملك / 

محمد مصطفى محمد صالح

14 - محمد احمد زكى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1101 

ورقم قيد 14416    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة البحيرة التحرير بملك / محمد فتحى محمود 

عبد العزيز عثمان

15 - ابراهيم محمود سعيد النحراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1103 ورقم قيد 14417    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر(, بجهة 

محافظة البحيرة بريم الطريق العمومى/ بملك/ محمود سعيد قطب النحراوى

16 - هانى سامح سلمه جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1110 

ورقم قيد 14418    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )فيما عدا تجارة وتصنيع الملبس والكسسوارات العسكرية 

والبيع(, بجهة محافظة البحيرة العزيمة الرئيسية بملك/كمال عبدالمجيد حسين حسين

17 - يونس مسلم سليم مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1119 ورقم 

قيد 14419    محل رئيسى  عن مقاولت انشاء وهدم واصلح واساسات, بجهة محافظة البحيرة النجيله - بملك / 

محمد ربيع محمد عسكر

18 - دعاء محمود عباس خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1121 

ورقم قيد 14420    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى للتسمين واللبان, بجهة محافظة البحيرة عزبة عبدا بملك/

مهدى حمدى محمد مهدى ابوقرين

19 - السعداوى محمد السعداوى الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1123 ورقم قيد 14421    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة خالد بن الوليد بملك/

عبدالقوى عبدالهادى ابراهيم محمود

20 - محمد حمدى محمد صباح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1124 

ورقم قيد 14422    محل رئيسى  عن محل ملبس ) فيما عدا تصنيع وبيع الملبس والمهمات العسكريه والبيع, 

بجهة محافظة البحيرة شارع عرابي - بملك / خليل ابراهيم سعد النحاس

21 - )ندا للملبس الجاهزه ندا حافظ محمود حافظ خالد( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 1138 ورقم قيد 14423    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه) فيما عدا المهمات 

والكسسورات العسكريه والتجاره والبيع(, بجهة محافظة البحيرة زاوية ابو شوشه/ بملك/ صبرى ابراهيم عبد 

الغنى

22 - رضا محمد محمد العمورى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1139 ورقم قيد 14424    محل رئيسى  عن محل مخللت وزيوت, بجهة محافظة البحيرة الوفائيه- بملك / احمد 

محمد علي عماره

23 - احمد محمود راشد فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1141 

ورقم قيد 14425    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوريدات حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الشهيد 

قنديل عمر شاهين/ عماد محمود راشد فتح ا

24 - وحيد عبدالفتاح عبد الصمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1144 ورقم قيد 14426    محل رئيسى  عن تفصيل الملبس والقمصان, بجهة محافظة البحيرة بريم-

شارع الشناوى بملك/ايمن محمد عبدالفتاح الشناوى

25 - ايمان فوزى محمد جاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1148 ورقم قيد 14427    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة سلمون/ بملك/ اسامى 

محمد موسى عطيه
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26 - يحيى احمد سويد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1157 

ورقم قيد 14428    رئيسى آخر  عن مصنع خلط وتعبئه بويات على البارد, بجهة محافظة البحيرة ارض المطار 

التحرير القديم - بملك // مصطفى حسين احمد رجب --

27 - يحيى احمد سويد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1157 

ورقم قيد 14428    رئيسى آخر  عن مصنع خلط وتعبئه بويات على البارد, بجهة محافظة الغربية تعديل العنوان 

بجعله / الفرستق - طريق بسيون كفر الزيات - بملك // مصطفى حسين احمد رجب --

28 - محمد السيد نصر مهنا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1173 ورقم 

قيد 10928    رئيسى آخر  عن تجارة اللحوم المجمده, بجهة محافظة البحيرة نادى الزراعين - بملك / نقابة 

الزراعين

29 - رباب جمال فهيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1165 ورقم 

قيد 14429    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة البحيرة البلكوس - بملك / سعيد محمد 

عبدالحي حموده

30 - ياسر محمد محمد على الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1166 ورقم قيد 14430    محل رئيسى  عن ورشه لحام معادن, بجهة محافظة البحيرة شارع السوق النجاح 

بملك / احمد عبد الروؤف احمد محمد

31 - محمود نور صلح الدين ابراهيم صلح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 1167 ورقم قيد 14431    محل رئيسى  عن بيع وتداول ادويه بيطريه, بجهة محافظة البحيرة خربتا - 

بملك / ايمن عطيه عبدالهادى الرمالي

32 - رحاب سيد مرسى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1169 

ورقم قيد 14432    محل رئيسى  عن سنترال بيع محمول واكسسوارات محمول وخردوات, بجهة محافظة 

البحيرة خربتا/ بملك/ احمد حافظ مرسى نوح

33 - ندى السيد محمود السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1171 ورقم قيد 14433    محل رئيسى  عن بيع اثاث واجهزه مستعمله, بجهة محافظة البحيرة شارع مدرسه 

صلح سالم بملك / حسن حسن زوبع

34 - فكتوريه على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1176 

ورقم قيد 14434    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة البحيرة 1 شارع العمومى بريم بملك / محمود 

محمد طلعت ابو يوسف

35 - السيد على عبدالحميد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1181 

ورقم قيد 14436    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة البحيرة شبرا اوسيم بملك/عفاف محمد رضوان 

بحيرى

36 - مهدى احمد طلبه المهدى حشيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1182 ورقم قيد 14437    محل رئيسى  عن بيع وشراء موبايلت واكسسوارات, بجهة محافظة البحيرة الكفاح 

المنتفعين/ بملك/ محمد جمال السيد عمر بلل

37 - رنا محمد عبدا مبروك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1184 

ورقم قيد 14438    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية والنقل, بجهة محافظة البحيرة خنيزة بملك/محمد 

عبدالجليل عوض

38 - محمد رضا عبد السلم جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1202 ورقم قيد 14439    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة بيبان / بملك/ رضا 

عبد السلم جوده
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39 - كريمان تاج الدين عبدا خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1205 ورقم قيد 14440    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن, بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك/احمد 

رزق حسن يعقوب

40 - حمدى مصطفي محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1207 

ورقم قيد 14441    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصدير ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر, بجهة 

محافظة البحيرة بريم - بملك / اميمه عبد النبي مصطفي العيوني

41 - حنفي رسمي حنفي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1211 ورقم قيد 14442    محل رئيسى  عن مكتب دعايه واعلن )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنتر نت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة البحيرة شارع جمال عبد 

الناصر - بملك/  حماده حسن ابو زيد حامد

42 - اسلم احمد عبد الهادى جادا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1216 ورقم قيد 14443    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا تصنيع وبيع الملبس والمهمات 

والكسسوارات العسكريه, بجهة محافظة البحيرة شارع مستشفي الحجاز - بملك / ايمن محمد عبد المنعم محمود

43 - يوسف فرغلى عبداللطيف فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1218 ورقم قيد 14444    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة البحيرة ش احمد سلمه بملك/

ابراهيم عبدالوهاب عبدالرحمن مصطفى

44 - عبدا على عبدا على البيومى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1222 ورقم قيد 14445    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى للتسمين وادرار اللبان, بجهة محافظة البحيرة 

ق46حوشه4و5-محطة33-قرية عين جالوت بملك/حمزه عبدالهادى على طرخان السرسى

45 - ناديه سعيد محمد محمد الكلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1228 ورقم قيد 14447    محل رئيسى  عن محل بيع طيور, بجهة محافظة البحيرة الطود بملك/احمد عاطف 

رمضان عرقوب

46 - احمد رشاد محمود خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1232 

ورقم قيد 14448    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة النجاح بملك/جلسن محمود 

عبدالهادى

47 - ناجح عبد الوكيل عبد القادر خميس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1234 ورقم قيد 14449    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة عبد العزيز امين قمحه 

بملك / جمال عبد الوكيل عبد القادر

48 - محمد رمضان مجاور علم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1236 

ورقم قيد 14450    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لتسمين واللبان, بجهة محافظة البحيرة كفر دمتيوة بملك/

عبدالفتاح محمد احمد مرسى

49 - رانيا عبدا محمد البلكوسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1247 ورقم قيد 14451    محل رئيسى  عن اسمدة ومبيدات زراعية, بجهة محافظة البحيرة طريق التحدى 

النعناعى بملك/توفيق عبدالوهاب متولى

50 - ياسر صبرى محمد هنداوى المشاق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1253 ورقم قيد 14452    محل رئيسى  عن مكتب توريدات حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة ابو 

الخاوى/ بملك/ محمد جلل محمد هنداوى المشاق

51 - احمد عبد المنعم السكرى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

1259 ورقم قيد 14453    محل رئيسى  عن ورشه لحام وحداده, بجهة محافظة البحيرة شابور بملك / عبد السيد 

عبد المنعم السكرى ابراهيم
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52 - حمدى حسن على يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1272 

ورقم قيد 14454    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك / حسام حسن على يعقوب

53 - احمد محمد مهران امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1273 

ورقم قيد 14455    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات رى حديث, بجهة محافظة البحيرة بدر الجديده - بملك / 

محمد فاضل احمد محمد

54 - صيدلية د/ محمد نبيل عيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1278 

ورقم قيد 14457    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة شارع الوحده الصحيه/ قرية احمد عرابى/ 

بملك/ محمود محمد احمد حسين

فروع الفراد

1 - عبد الرحمن صبرى ابراهيم عبد الفتاح  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1163 ورقم قيد   14289  

محل فرعى  عن ملبس جاهزه  بجهة محافظة البحيرة الوفائيه بجوار الجمعيه الشرعيه القديمه/ بملك/ عزيزه عبد 

المنعم شرف رسلن

2 - احمد محمد عبد المحسن سعد السنيطى  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   1223 ورقم قيد   14446  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت متكامله  بجهة محافظة الغربية سبرباى-- مركز طنطا بملك// نبيه غازى شحاته

3 - احمد محمد عبد المحسن سعد السنيطى  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   1223 ورقم قيد   14446  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت متكامله  بجهة محافظة البحيرة شارع الرماه - بملك// نور الدين عزب ابراهيم 

حجازى --

4 - شريف سعد طه غندور  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   1274 ورقم قيد   14456  محل فرعى  عن 

مكتب استيراد وتصدير فى حدود اللوائح والقوانين والقرارات المنظمه لذلك  بجهة محافظة القليوبية اسنيت - م0 كفر 

شكر - القليوبية - ملك/ سعد طه غندور

5 - شريف سعد طه غندور  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   1274 ورقم قيد   14456  محل فرعى  عن 

مكتب استيراد وتصدير فى حدود اللوائح والقوانين والقرارات المنظمه لذلك  بجهة محافظة البحيرة السخنه - امام 

البورصه السلعيه - بملك مصطفى محمود عبدالمحسن

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - حسام مصطفى الحسينى فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   8869 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع  1881 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل العاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 1881 والمقيد 

برقم تابع 8869 كوم حماده واقتصار التجاره على النشطه السابقه

2 - محمد احمد عبدالماجد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13194 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  282 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

3 - محمد صلح الدين محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7416 قيد فى 12-05-2008 برقم ايداع  

354 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره عن هذا النشاط لتعديل الوضاع

4 - حنان شاهين حسب النبى بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم   8815 قيد فى 24-03-2013 برقم ايداع  233 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

5 - جرجس حسنى صبرى بدروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12596 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع  

329 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

6 - كريمه محمد كامل عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم   12130 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع  

1106 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

7 - عبد الجليل محمد عبد الجليل عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   11998 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع  

737 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

8 - عبد الحليم السنوسى عمر على عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7953 قيد فى 01-04-2010 برقم ايداع  

247 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

9 - محمد محمد احمد عيسوى الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9025 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع  

133 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

10 - محمد على ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   9763 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  1944 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب تاشير رقم 1143 بتاريخ 

2022/05/17 واقتصار النشاط على المحل الرئيسى فقط

11 - جمعه محمود محمد ابراهيم ضحا  تاجر فرد سبق قيده برقم   11765 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع  

118 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

12 - بشاى نبيل حنا بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   12749 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  875 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

13 - صبريه عبد ا عبده حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9545 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع  900 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

14 - محمود ابراهيم عوض عوض كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   10144 قيد فى 07-09-2016 برقم ايداع  

1245 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - عبير احمد مصطفى فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11561 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع  1747 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

16 - محمود محمد علوان ابو ريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12341 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

1777 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

17 - محمد محمد راغب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11216 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  772 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

18 - فوزي احمد محمد عبدالعظيم حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   3858 قيد فى 24-06-2000 برقم ايداع  

537 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

19 - سعيد محمد عبد الغفار حباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10554 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع  624 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

20 - حسين محمد محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   14245 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  520 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط التجارى
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21 - عل محمد فرج محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6934 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع  334 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

22 - ميسره على ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   10005 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع  781 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجارة وانعدام النشاط

23 - زينب امين محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5150 قيد فى 20-08-2003 برقم ايداع  447 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

24 - احمد اسماعيل نصر السود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13339 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  678 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

25 - عبد المنعم زيدان عبد العزيز هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9827 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع  

295 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لوفاة التاجر وانعدام النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - سحر احمد لطفى محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   12837 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع   1961 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - سحر احمد لطفى محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   12837 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع   1101 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - ابراهيم سمير ابراهيم سليمان مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم   13293 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع   

560 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - ابراهيم محمد ابراهيم زين تاجر فرد سبق قيده برقم   14297 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   706 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد عبد ا عبد المقصود عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم   9249 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع   

956 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

6 - عادل محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10865 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع   1798 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - رائف محمد زين الشيشينى تاجر فرد سبق قيده برقم   9759 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع   98 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - فخرى توفيق على حرفوش تاجر فرد سبق قيده برقم   10844 قيد فى 14-11-2017 برقم ايداع   1702 

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

9 - محمد عادل محمد على الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم   13637 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   

1557 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

10 - محمد على ابراهيم عماره تاجر فرد سبق قيده برقم   9763 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع   1944 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - محمد على ابراهيم عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم   9763 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع   108 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - عطيه حافظ عبد اللطيف هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   7637 قيد فى 03-02-2009 برقم ايداع   83 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

13 - حمد موتورز لتجارة السيارات )مصطفى على محمد حمد ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم   11452 قيد 

فى 05-09-2018 برقم ايداع   1431 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

14 - على محمد عبد الفتاح على حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم   13446 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع   

1022 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

15 - رضا محمد محمد العمورى تاجر فرد سبق قيده برقم   14424 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع   1139 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

16 - عاطف عبدا مصطفى المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم   656 قيد فى 21-11-1994 برقم ايداع   548 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - بليغ حمدى عبدالموجود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   12026 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع   810 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - بليغ حمدى عبدالموجود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   12026 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع   

2182 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - شريفه السيد عبد المنعم حسن كميجه تاجر فرد سبق قيده برقم   13576 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع   

1368 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

20 - مجدى عبد الونيس احمد مناع تاجر فرد سبق قيده برقم   9150 قيد فى 01-09-2014 برقم ايداع   604 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - اسامه محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   12357 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع   1830 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - محمد حجاج محمد على محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   10472 قيد فى 06-03-2017 برقم 

ايداع   378 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - حسام مصطفى الحسينى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    8869 قيد فى 26-05-2013 برقم ايداع    398 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر الكائن بناحيه 

خالد ابن الوليد بملك جمعيه المنوفيه لنشاط مبيدات واسمده

2 - محمود محمد نجيب عبدالسلم الجريس تاجر فرد سبق قيده برقم    13716 قيد فى 03-10-2021 برقم 

ايداع    1761 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا - بملك /محمد 

نجيب عبد السلم الجريس

3 - فريد سعد عبده عنانى تاجر فرد سبق قيده برقم    11338 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع    1131 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ابو صماده بملك / كامل عبد المنعم احمد 

شعيب

4 - نصيف سمير نصيف سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    7997 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع    383 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زاوية مبارك/ بملك/ سمير نصيف سعد 

سمعان

5 - محمد على ابراهيم عماره تاجر فرد سبق قيده برقم    9763 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع    1944 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع عرابى 2 بملك / على ابراهيم 

عماره

6 - محمد على ابراهيم عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم    9763 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    108 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة التحرير بملك / محمود عبد اللطيف بكر 

حموده

7 - محمد على ابراهيم عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم    9763 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    108 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 

1944 بتاريخ 2020/12/29 بطلب تاشير رقم 1143

8 - عيد احمد حامد اسماعيل الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم    11818 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

276 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قناطر بولين بملك/احمد حامد 

اسماعيل الجمل

9 - ربيع حسن شعبان النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    12108 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع    1030 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش متفرع من ش مصنع الغزل بملك / 

منى محمد رضا عبد الحكم رزق

10 - ربيع حسن شعبان النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    12108 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    1443 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش متفرع من ش مصنع الغزل بملك / 

منى محمد رضا عبد الحكم رزق

11 - عبد الرحمن صبرى ابراهيم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    14289 قيد فى 15-03-2022 برقم 

ايداع    675 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الوفائيه بجوار الجمعيه 

الشرعيه القديمه/ بملك/ عزيزه عبد المنعم شرف رسلن

12 - محمد السيد نصر مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم    10928 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    2019 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة نادى الزراعين - بملك / نقابة الزراعين

13 - رضا ابراهيم محمد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم    13973 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

2409 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان ليصبح / منشأة 

راضي - بملك / رضا ابراهيم محمد الجمل

14 - سناء مصطفى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    1314 قيد فى 12-02-1996 برقم ايداع    66 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع صلح سالم بملك/ايمان جلل 

عبدالعزيز هندى
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15 - بليغ حمدى عبدالموجود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    12026 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    

810 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان ليصبح / قريه 

اليمان ) ط( بملك / عبد الرازق عبد الفتاح سعد قبلن

16 - احمد جابر عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    10787 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    

1501 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع لطيف بملك / محمد اشرف 

محمد احمد جعفر

17 - السعداوى محمد السعداوى الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم    14421 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    

1123 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه البهواشى - خالد ابن الوليد 

بملك / عبد القوى عبد الهادى ابراهيم محمود

18 - يحيى احمد سويد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14428 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    1157 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ارض مطار التحرير القديم بملك / 

مصطفى حسين احمد رجب

19 - رحاب سيد مرسى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    14432 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا/ بملك/ عبد العزيز نصر 

على نصير

20 - محمد صلح محمد حسن عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    14217 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

437 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع مدرسة الرشاد التجريبيه - 

بملك / محمد السيد محمد حسن عامر
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النشاط

1 - محمد محمد عمران محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11219 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع    

785وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح الدوات الكهربائية

2 - نصيف سمير نصيف سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  7997 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع    383وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل مفروشات وملبس جاهزه )فيما عدا الملبس والمهمات 

العسكريه والتجاره والبيع(

3 - علء الدين على محمود محمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13053 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    

1817وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة اسمده ومخصبات والمبيدات الزراعيه 

والستيراد

4 - محمد على ابراهيم عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  9763 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع    1944وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  استيراد وتصدير

5 - محمد على ابراهيم عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  9763 قيد فى 27-01-2016 برقم ايداع    108وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  معرض الوميتال

6 - بليغ حمدى عبدالموجود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12026 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    810

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة الحبوب والحاصلت 

الزراعيه

7 - بليغ حمدى عبدالموجود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12026 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع    2182

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / استيرا د وتصدير ) فيما عدا الماده 

19 والماده 6 فقره 36 طبقاللوائح والقوانين المنظفه للرقابة علي الصادرات والواردات

8 - احمد جابر عبد الحميد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  10787 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    

1501وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  متخصص لتدريب الطفال الطبيعين وذوى 

الحتيجات الخاصه والتدريب على النطق وتعليم لغه التخاطب وتنميه المهارات ومركز لعداد وتنميه الموارد 

البشريه والحق فى اصدار شهادات الخبره فيما عدا المن والحراسه والنترنت و بعد الحصول على التراخيص 

الزمه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11593 وتم ايداعه بتاريخ   

11-11-2018  برقم ايداع 1,852.000 الى : اضافة السمه التجاريه بجعلها / انيمال هيلث فارما

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14377 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2022  برقم ايداع 970.000 الى : الهدى للمقاولت العامه

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5237 وتم ايداعه بتاريخ   

23-11-2003  برقم ايداع 612.000 الى : مهدى محمد عبد الحميد الصعيدى

4 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9759 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2016  برقم ايداع 98.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / الندى للستيراد وتصدير وفرز وتعبئه 

الحاصلت الزراعيه

5 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11480 وتم ايداعه بتاريخ   

23-09-2018  برقم ايداع 1,541.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح - مكتبة الزهر

6 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14393 وتم ايداعه بتاريخ   

green eye 21-04-2022  برقم ايداع 1,016.000 الى : جرين اى

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه خالد عمر السيد عباده وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    4587 قيدت فى 20-03-2002 برقم 

ايداع   138 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل شركه مصدق علي توقيعاته 

برقم 1306و لسنة 2022 كفر الزيات تم حل الشركه وتصفيتها نهائا بعد ان تخالص كل شريك بما له وبما عليه 

قبل الشركه

2 - شركه  محمد رشاد احمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7992 قيدت فى 16-05-2010 برقم 

ايداع   372 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجي عقدعرفي ملخصة مسجل برقم 55 

لسنة 2022 محكمة جنوب دمنهور - تم حل الشركة وتصفيتها نهائا بعد ان استلم كا شريك نصيبه قبل الشركه
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رأس المال

العناوين

النشاط

1 - شركه / كرم محمد احمد ابو العل  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7012 قيدت فى 05-06-2007 برقم 

ايداع    460 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه : تجهيز وطحن وخلط التوابل 

والبوهارات والمستخلصات والصوصات و 2- تعبئه وتغليف المواد الغذائيه و 3- استصلح واستزراع الراضى 

الصحراويه

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13368   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-04-2021 برقم ايداع    755 الى   تعديل اسم الشركه لتصبح  شركة محمود علي علي عيد 

وشريكه محمد نبيل محمد يوسف شاهين0
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الشخاص

1 - محمد نبيل محمد يوسف شاهين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13368   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للطرفين - 

محمد نبيل محمد يوسف شاهين - والسيد / محمود علي علي عيد - مجتمعين او منفردين -واستخراج التراخيص 

باسم الشركه وعنوانها وتجديدها واى اوراق تخص نشاط الشركه وذلك بشرط التكون العمال من شانها المساس 

باصول الشركه ويكون هدفها تحقيق اغراض الشركه وتسير العمل بداخلها ام اية مصروفات من رهن ابو بيع 

عقارات الشركة او معداتها او الحصول على قروض للشركة فيجب ان تصدر بموافقات الطرفين على ذلك كتابة 

ول عدت باطلة ول تسرى فى مواجهة باقى الطراف

2 - اميره صبرى عبدالمنعم عبد الكريم  خروج شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13368   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  تخارجة بعد ان استلمت كافة 

حقوقها قبل الشركه وتخالصة بما لها وماعليها
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تجديد افراد

1 - ابراهيم محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7076   قيدت فى   17-04-2012 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

2 - فتح عبد الحميد مبروك الخرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10567   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    677 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

3 - الحلوانى للتصدير) على عبد المولى على الحلوانى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10569   قيدت فى   

02-05-2017 برقم ايداع    679 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

4 - حمدى كمال مرسى محمود عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10604   قيدت فى   2017-05-25 

برقم ايداع    830 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

5 - طاهر علم مريحله مريحله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6782   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

79 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

6 - عبد الرحمن محمد كمال الدين عبد الرحمن أبو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8468   قيدت فى   

26-01-2012 برقم ايداع    90 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-25

7 - على ابراهيم ابو طالب عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8553   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    381 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

8 - على ابراهيم ابو طالب عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8553   قيدت فى   07-05-2012 برقم 

ايداع    407 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

9 - حنان شاهين حسب النبى بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8815   قيدت فى   24-03-2013 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-23

10 - نور الدين حامد محمد حامد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9404   قيدت فى   13-05-2015 برقم 

ايداع    503 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

11 - هشام احمد يوسف خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10553   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

12 - علء امين محمد طمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3886   قيدت فى   15-07-2000 برقم ايداع    

606 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

13 - نجاح عبد العاطى عيد الدهيبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7868   قيدت فى   29-12-2009 برقم 

ايداع    781 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

14 - محمد عبد اللطيف ميرغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8560   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    421 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

15 - محمد عبد اللطيف ميرغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8560   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    422 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

16 - عبد الحليم السنوسى عمر على عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7953   قيدت فى   01-04-2010 برقم 

ايداع    247 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

17 - حمديه حلمى عبد الحليم هويدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8097   قيدت فى   11-10-2010 برقم 

ايداع    703 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

18 - محمد محمد احمد عيسوى الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9025   قيدت فى   19-02-2014 برقم 

ايداع    133 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

19 - منال شفيق محمود ابو رية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9083   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

1672 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

20 - محمود على محمد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9556   قيدت فى   30-08-2015 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29
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21 - عماد رمضان محمد دقيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9732   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

22 - د .ص  وليد عبد الجيد عبد الرسول دياب )صيدليه الدكتور وليد دياب(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4642   

قيدت فى   28-04-2002 برقم ايداع    217 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-27

23 - سالم عوض عبد الحفيظ محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8497   قيدت فى   2012-02-20 

برقم ايداع    180 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

24 - على السيد على حواقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9424   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

554 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

25 - محمد رافت محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   611   قيدت فى   25-10-1994 برقم ايداع    

498 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-24

26 - صبريه عبد ا عبده حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9545   قيدت فى   24-08-2015 برقم ايداع    

900 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

27 - محمود ابراهيم عوض عوض كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10144   قيدت فى   2016-09-07 

برقم ايداع    1245 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

28 - طارق عادل راغب عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6900   قيدت فى   04-04-2007 برقم 

ايداع    284 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

29 - محمود عز العرب عوض محمد السودانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8443   قيدت فى   

02-01-2012 برقم ايداع    13 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-01

30 - محمد محمد محمد سعد الزواوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74   قيدت فى   02-11-1993 برقم ايداع    

76 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-01

31 - محمدمحمد محمد الزواوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74   قيدت فى   08-05-1995 برقم ايداع    

261 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-07

32 - عاطف عبدا مصطفى المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   656   قيدت فى   21-11-1994 برقم 

ايداع    548 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-20

33 - عاطف عبد ا مصطفى المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   656   قيدت فى   18-06-2015 برقم 

ايداع    708 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

34 - عاطف عبد ا مصطفى المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   656   قيدت فى   18-06-2015 برقم 

ايداع    709 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

35 - صيدليه الدكتور \ علء عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6398   قيدت فى   26-04-2006 برقم 

ايداع    347 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-04-25

36 - محمد حجاج محمد على محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10472   قيدت فى   

06-03-2017 برقم ايداع    378 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-05

37 - سناء مصطفى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1314   قيدت فى   12-02-1996 برقم ايداع    

66 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

38 - جابر محمد ادم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1546   قيدت فى   21-07-1996 برقم ايداع    345 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

39 - سعاده محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4454   قيدت فى   08-10-2001 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

40 - عبد ا مرسى محمد مرسى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8584   قيدت فى   2012-06-10 

برقم ايداع    505 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

41 - سعيد محمد عبد الغفار حباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10554   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    624 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18
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42 - عل محمد فرج محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6934   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

334 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

43 - محمود السيد محمود الغريب نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8212   قيدت فى   19-04-2011 برقم 

ايداع    238 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

44 - واحه الحلبى ) محمد اسماعيل محمد الحلبى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8288   قيدت فى   

07-07-2011 برقم ايداع    489 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-06

45 - ميسره على ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10005   قيدت فى   24-05-2016 برقم ايداع    

781 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

46 - رجب على فتوح عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10389   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

47 - زينب امين محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5150   قيدت فى   20-08-2003 برقم ايداع    

447 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-08-19

48 - عبدالغفار فرغلي عبدالماجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6840   قيدت فى   28-02-2007 برقم 

ايداع    164 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

49 - مجدى عبد الونيس احمد مناع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9150   قيدت فى   01-09-2014 برقم ايداع    

604 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

50 - د ص محمد السيد عبد العاطى السيد ) صيدليه الدكتور محمد السيد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5712   

قيدت فى   10-01-2005 برقم ايداع    24 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-09

51 - صيدليه الدكتور محمد السيد عبدالعاطى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5712   قيدت فى   

28-06-2011 برقم ايداع    454 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-27

52 - محمد امين عبدالغفار شلش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6689   قيدت فى   20-11-2006 برقم ايداع    

896 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-11-19

53 - اشرف عبد المنعم عبد العزيز بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7710   قيدت فى   2009-05-04 

برقم ايداع    295 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-03

54 - بدر للستشارات الزراعيه وتوريد اشجار الزينه والسمده ) مدحت محفوظ حميده بدر (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   8521   قيدت فى   26-03-2012 برقم ايداع    277 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-25

55 - حسنى السيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8573   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

471 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

56 - عبد المنعم زيدان عبد العزيز هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9827   قيدت فى   24-02-2016 برقم 

ايداع    295 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

57 - حمديه محمد احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10536   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

572 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08
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تجديد شركات

1 - شركه الزراعه الحديثه ) بيكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3737  قيدت فى  19-04-2000 برقم 

ايداع   324 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2025  12:00:00

ص

2 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   3737  قيدت فى  19-04-2000 برقم ايداع   324 وفى تاريخ  

09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2025  12:00:00ص

3 - شركه الزراعه الحديثه بيكو )ش 0م 0(   شركة سبق قيدها برقم :   3737  قيدت فى  20-08-2001 برقم 

ايداع   576 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2026  12:00:00

ص

4 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   3737  قيدت فى  20-08-2001 برقم ايداع   576 وفى تاريخ  

09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2026  12:00:00ص

5 - شركه خالد عمر السيد عباده وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4587  قيدت فى  20-03-2002 برقم 

ايداع   138 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00

ص

6 - شركه  محمد رشاد احمد السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7992  قيدت فى  16-05-2010 برقم 

ايداع   372 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2025  12:00:00

ص

7 - شركه  طارق محمد خيرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3701  قيدت فى  02-04-2000 برقم 

ايداع   258 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2025  12:00:00

ص

8 - شركه طارق محمد خيرى محمود قابيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3701  قيدت فى  

02-04-2000 برقم ايداع   258 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2025  12:00:00ص

9 - شركة  احمد محمد يوسف صالح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10556  قيدت فى  2017-04-20 

برقم ايداع   631 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص

10 - شركه قها للغذيه المحفوظه ش-م - م   شركة سبق قيدها برقم :   8646  قيدت فى  25-09-2012 برقم 

ايداع   759 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2022  12:00:00

ص

11 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   8646  قيدت فى  25-09-2012 برقم ايداع   759 وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2022  12:00:00ص

12 - تعديل السم التجارى للشركه ليصبح  شركة  السيد جلل علي وشريكه تيسير جلل حسين علي   شركة 

سبق قيدها برقم :   4677  قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   274 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

13 - صيدلية المل ) محمد عوض امين عبد الهادى سامون وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   10307  

قيدت فى  20-12-2016 برقم ايداع   1744 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2026  12:00:00ص

14 - صيدلية المل ) محمد عوض امين عبد الهادى سامون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10307  قيدت 

فى  20-12-2016 برقم ايداع   1745 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2026  12:00:00ص

15 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   10307  قيدت فى  20-12-2016 برقم ايداع   1745 وفى تاريخ  

30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  12:00:00ص
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16 - شركه  كرم محمد احمد ابو العل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   7012  قيدت فى  2015-04-20 

برقم ايداع   403 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  

12:00:00ص

17 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   7012  قيدت فى  20-04-2015 برقم ايداع   403 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص
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