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قيود أفراد

1 - رباب جمال فهيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1693 ورقم 

قيد 14429    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة النجاح/ بملك/ جلسن محمود عبد الهادى

2 - امينه محمد عبدالعظيم محمد ابو ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 1690 ورقم قيد 14550    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة شابور/ بملك/ سيده عبد ا محمد

3 - احمد محمود سليمان ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1694 

ورقم قيد 14551    محل رئيسى  عن ادوات منزليه وبلستيك, بجهة محافظة البحيرة شارع الحزب الوطنى 

القديم بملك / ندى علء حمد سلمه

4 - سماح ابراهيم السيد ابو غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1712 

ورقم قيد 14552    محل رئيسى  عن حصير بلستيك, بجهة محافظة البحيرة بجوار مسجد الرضوان بملك / 

احمد حسن محمد الفقى

5 - محمد عبد النبى محمد عابيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1720 

ورقم قيد 14553    محل رئيسى  عن مكتب توريد انظمة رى, بجهة محافظة البحيرة ق كفر بولين/ بملك/ احمد 

فتحى ابو خطوه

6 - جميله ابراهيم عبدا العباسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1723 

ورقم قيد 14554    محل رئيسى  عن محل لتجاره الخضار والفاكهه, بجهة محافظة البحيرة ع الجابوصى زمران 

النخل بملك / صابر السيد خميس علم

7 - ياسر عبد القادر سلمه خير ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1725 ورقم قيد 10412    رئيسى آخر  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك / 

ايمان رمضان امين الشافعى

8 - عمرو عز العرب محمد منيب منينه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1729 ورقم قيد 14555    محل رئيسى  عن محل ملبس) فيما عدا المهمات والملبس العسكريه والتجاره 

والبيع(, بجهة محافظة البحيرة صفط العنب ش مكتب البريد/ بملك/ محمد فتحى محمد لفندى

9 - احمد فوزى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1732 

ورقم قيد 14556    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة الطيريه - بملك / وليد اسماعيل محمد 

خالد

10 - ابراهيم محمد عبد العزيز يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1733 ورقم قيد 14557    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة الطبرانى بملك متهدى محمد عبد المجيد 

الحلفاوى

11 - ابراهيم محمد عبد العزيز يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1733 ورقم قيد 14557    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية طهواي عزبه كرم بملك السيد محمد 

السيد

12 - صبحي حسن  محمد العيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1737 ورقم قيد 14558    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة كوم زمران - بملك / 

عليه محمود عبدالرحيم محمد

13 - هاله محمد عبدربه حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1741 ورقم قيد 14559    محل رئيسى  عن محل تجاره خضر وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة عزبة محسن 

سرور ابو سعيفه - بملك / جميلت محمد علي
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14 - تهانى ربيع طلب عبد الزين عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 1742 ورقم قيد 14560    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة البحيرة عزبه الجابوصى 

بملك / علء ماهر عبد الرازق عبد السميع

15 - ولء كامل تماوى السعداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1743 

ورقم قيد 14561    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة نجع سعد - طيبه - بملك / عبد 

الكريم حامد عبد الكريم عطيوه

16 - عماد محمد على محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1744 ورقم قيد 14562    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان وبيعه, بجهة محافظة البحيرة ابو مصطفى 

المقرحى بملك / فرحات على محمد عبدا مصطفى

17 - حسام السيد علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1745 ورقم 

قيد 14563    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان وبيعه, بجهة محافظة البحيرة مؤسسة البستان - بملك / السيد 

علي السيد خليفه

18 - جمال عبد المنعم محمد زياده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

1746 ورقم قيد 14564    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة البحيرة النجيله بملك / هدى مبروك 

صالح

19 - رضا حسن عبد الجواد الزنقلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1752 ورقم قيد 14565    محل رئيسى  عن محل تقديم مشروبات وماكولت, بجهة محافظة البحيرة النجاح 

النعناعى  بملك / رجب ابراهيم مصطفى مهنا

20 - احمد محمد محمد مصطفي حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1753 ورقم قيد 14566    محل رئيسى  عن زيوت وشحوم, بجهة محافظة البحيرة بيبان بجوار مستشفي 

الحميات - بملك / عزت رشاد عبدالعليم حسن

21 - عبدالحميد عبدالحليم محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1754 ورقم قيد 14567    محل رئيسى  عن ادويه بيطريه ومستلزمات مزارع, بجهة محافظة البحيرة بريم - 

بملك / عبد السلم رجب ابو طالب

22 - محمد عبد الرحمن رمضان عبد الخالق بدر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 1757 ورقم قيد 14568    محل رئيسى  عن فلتر مياه, بجهة محافظة البحيرة ش الدلتا بملك / 

ابراهيم عبد الرحمن سليمان النجار

23 - ابراهيم عشرى على عشرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1758 

ورقم قيد 14569    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة كوم شريك بملك/رضا عشرى على 

العشرى

24 - الفيل لعمال اللوميتال ) احمد عبد الحفيظ ابراهيم الفيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 1765 ورقم قيد 14571    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة البحيرة 

خربتا بملك / السيد عبدالله عبد الرحمن داود

25 - صيدلية الدكتورة / ناهد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1766 ورقم قيد 14572    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة بريم مدخل شارع النادى بملك/امين 

اسماعيل مهدى حسونه

26 - اسر محمد محمد ابراهيم كامل ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 1774 ورقم قيد 14573    محل رئيسى  عن كماليات واكسسوارات وفوسفور تكاتك, بجهة محافظة 

البحيرة مساكن البلكوس - بملك / محمد انور حموده
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27 - محمد كرم اسماعيل فياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1775 

ورقم قيد 14574    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة ابسوم الشرقية بملك /ايمن 

عبدالونيس طه شعت

28 - هبه عوض فايز بريك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1777 ورقم 

قيد 14575    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبة البنك الخليليه بملك / محمد سعيد 

راشد عبد القوى

29 - اسحق عبدالسيد عزيز عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1778 ورقم قيد 14576    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) فيما عدا تصنيع وبيع الملبس والمهمات 

والكسسوارات العسكريه, بجهة محافظة البحيرة خلف مضوغات وجدى - بملك / محمد محمود الصادق ابارهيم 

هلل

30 - محمد زاهر الشحات بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1782 

ورقم قيد 14577    محل رئيسى  عن مصنع انترلوك, بجهة محافظة البحيرة طريق المفارق بملك / ابراهيم 

عبدا عبد النبى وهيدى

31 - محمد صالح علوانى النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1783 

ورقم قيد 14578    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة عزبة النجارين بملك /عبدا 

شعبان عبدا النجار

32 - ناجي عبدالكريم ابو قرين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1784 

ورقم قيد 14579    محل رئيسى  عن بيع وتجاره وتاجير سيارت, بجهة محافظة البحيرة قرية الجلء - بملك / 

وائل ناجي عبد الكريم ابو قرين

33 - محمد جمال خليفه الرقباوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1786 

ورقم قيد 14580    محل رئيسى  عن بيع محمول, بجهة محافظة البحيرة ش التحرير/ بملك/ عبد الرحمن السيد 

شحاته يعقوب

34 - عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف يوسف الهوارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 1788 ورقم قيد 14581    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا 

توريد العماله والكمبيوتر (, بجهة محافظة البحيرة الحدين بملك / حسين عبد الغفار حسين عبد المقصود

35 - حسين عبدالغفار حسين عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 1789 ورقم قيد 14582    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية)فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر(, 

بجهة محافظة البحيرة الحدين بملك/ عبداللطيف مصطفى عبداللطيف يوسف

36 - على رجب احمد محمد شتله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1798 

ورقم قيد 14583    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة كوم شريك/ بملك/ ناصر رجب احمد 

محمد

37 - نعمه فراج خليفه عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1799 

ورقم قيد 14584    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك / احمد رفعت عبد اللطيف 

الخواجه

38 - محمد عيد ابراهيم البرلسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1801 

ورقم قيد 14586    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن, بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك/ احمد عيد 

ابراهيم البرلس

39 - هيثم محمد عبدالعزيز ابو اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1802 ورقم قيد 14587    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن, بجهة محافظة البحيرة محلة احمد / بملك / 

دسوقي علي عبدالرحمن شادى
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40 - شهاب الدين محمد طرخان محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 1803 ورقم قيد 14588    محل رئيسى  عن ديكورات  افراح, بجهة محافظة البحيرة شارع قطب - بملك / 

شاديه ابراهيم توفيق عبدالرسول

41 - انوار على عبدالعاطى جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1813 ورقم قيد 14589    محل رئيسى  عن ورشة ترميم اثاث, بجهة محافظة البحيرة شارع اللمعى بملك / 

احمد فراج رزق حسانين

42 - مصطفى فتح السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1829 

ورقم قيد 14591    محل رئيسى  عن بيع حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الطيريه البلد/ بملك/ سهام 

فتح السيد ابراهيم محمود

43 - محمد على عبدالستار السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 1833 

ورقم قيد 14592    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة البحيرة الغرباوى الحجر المحروق بملك 

/ ياسر سلمه عبد العظيم البربرى

44 - احمد مهدى عبد الحميد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

1845 ورقم قيد 14593    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة البحيرة عبد المجيد مرسى بملك / السيد 

جعفر عبد النبى عبد الرحيم

45 - عزه محمد محمد عبد الوهاب الطحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 1850 ورقم قيد 14594    محل رئيسى  عن مصنع لنتاج الثلج وثلجة تبريد وتجميد, بجهة محافظة 

البحيرة البلكوس/بملك/ محمد محمد عادل عبد الحميد الطحان ومصطفى محمد عادل عبد الحميد الطحان و مروه 

محمد عادل عبد الحميد الطحان

46 - محمد فتحى محمود منصور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1851 

ورقم قيد 14595    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة)فيما عدا تجارة وتصنيع الملبس والمهمات 

والكسسوارات العسكرية والبيع(, بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير بملك/ محمد حسن عبدالوهاب غريب 

هيندى

47 - محمد حمدى محمد حرفوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1855 

ورقم قيد 14596    محل رئيسى  عن حظيره مواشى لللبان, بجهة محافظة البحيرة حوض التركمانى حوض 3 

كفر دمتيوه بملك / صبرى رمضان محمد

48 - محمود عطيه عبدالمولي الخولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1856 ورقم قيد 14597    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع 

مصنع الغزل - بملك / محمود محمد حمزه خليل

49 - احمد عبد الرؤف عبده عبد الرؤف جويده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 1861 ورقم قيد 14598    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه متولى خليل 

النجاح بملك / شعبان عبد السلم عبد الخالق

50 - خالد عبد الفتاح على ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1862 ورقم قيد 14599    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة جمعية السلم/ التحدى/ 

بملك/ هشام السيد السعيد احمد

51 - حنان عبد القادر محمد الفيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1863 

ورقم قيد 14600    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك / علء الحسين على 

يعقوب
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52 - هشام اسامه محمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1865 ورقم قيد 14601    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن, بجهة محافظة البحيرة ق عبد القادر 

الشوربجى بجوار شركة المياه/ بملك/ احمد سعيد معوض فتح ا صباح

53 - احمد محمود عبدالغنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1874 

ورقم قيد 14603    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة البحيرة عمر بن الخطاب بملك/ حميده ابراهيم 

عبدالرؤف عبدالغنى

54 - ابراهيم صلح ابراهيم ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1875 ورقم قيد 14604    محل رئيسى  عن مفروشات ومراتب, بجهة محافظة البحيرة الطيريه البلد/ بملك/ 

مصطفى صبرى ابراهيم ابو زيد

55 - على محمد عبد الفتاح على حمزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1876 ورقم قيد 14605    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة ش النسيم خلف المحكمه بملك / سعيده 

عبداالله محمود

56 - عزه امين عبدالعزيز حافظ ابوشهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1877 ورقم قيد 14606    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى للتسمين واللبان, بجهة محافظة البحيرة صفط 

العنب بملك / محمد السيد احمد منينه

57 - هيام محمود احمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1878 

ورقم قيد 14607    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئة منظفات صناعيه, بجهة محافظة البحيرة القلوات/ بملك/ 

عصام احمد محمد عمار

58 - ورده محمد حواش دعيسه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1881 

ورقم قيد 14608    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه ومستلزمات, بجهة محافظة البحيرة ش فجر السلم / 

ورثة المرحوم محمد عوض عبد الباقى

59 - رشا فرج ربيع محمد الجبلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1883 

ورقم قيد 14609    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة البحيرة صفط العنب بملك/ خالد عبدالجواد محمد 

خاطر

60 - محمد احمد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1888 ورقم 

قيد 14610    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة بيبان - بملك/لطيفه عبدا عبد 

المقصود ابو شنب

61 - اميره عبدالرسول عبدالعزيز ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 1891 ورقم قيد 14611    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة قرية خالد بن الوليد - 

بملك / محمد الصياد ابراهيم العدس

62 - محمد عبد الهادى حمزه عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1895 ورقم قيد 14612    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة ابيوقا بملك / احمد 

مجدى توفيق حماد

63 - عزه فوزى علي سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1896 ورقم 

قيد 14613    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة البحيرة شارع مصطفي كامل متفرع من شارع 

التحرير- بملك / السيد بخاطره السيد محمود

64 - عماد مجدى عبدالعاطي الدهيبي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1897 ورقم قيد 14614    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة البحيرة بجوار المزلقان البحرى - بملك / 

مجدى عبدالعاطي الدهيبي
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65 - رجاء محمد ابراهيم شيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1898 

ورقم قيد 14615    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة البحيرة الطيريه البلد - بملك / صبرى 

محمد ابراهيم رضوان

66 - طارق عادل صلح شكر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1899 

ورقم قيد 14616    محل رئيسى  عن توريد النجيل واشجار الزينه والتوريدات ) لند سكيب (, بجهة محافظة 

البحيرة الزعفران بملك / عادل صلح امين شكر

67 - صيدلية د/ محمد عبدالوهاب الغمراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 1901 ورقم قيد 14617    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة البحيرة الزعفران بملك / مبروك بليغ 

عبدالوهاب الغمراوى

68 - رمضان محمد عبد العزيز الكفراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 1910 ورقم قيد 14618    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة البحيرة ابيوقا/ بملك/ محمد عبد ا 

شعبان خيوه

69 - محمد احمد محمد عبد اللطيف فريج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1913 ورقم قيد 14619    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام معادن, بجهة محافظة البحيرة النجيله بملك / 

اسامه موسى عبد المجيد زغمار

70 - محمد عبدالمجيد عبدالفتاح عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1915 ورقم قيد 14621    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات)فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر( 

وخدمات نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة 

البحيرة قرية الوفائية بملك / عبدالغفار محمد برعى

71 - حسن بسيونى السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1918 

ورقم قيد 14622    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الطيريه البلد/ بملك/ 

محمد حسن بسيونى عبد النبى

72 - محمد مختار محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1919 

ورقم قيد 14623    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة البحيرة امام المستشفى العام بملك / احمد 

محمد حسن ابو زيد

73 - احمد شوقى اسماعيل ابو اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1927 ورقم قيد 14624    محل رئيسى  عن محل لتجاره الخرده, بجهة محافظة البحيرة 3 شارع الجسر النجيله 

بملك / رمضان اسماعيل ابو اسماعيل

74 - السيد جمال السيد الدهيبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1928 

ورقم قيد 14625    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير بملك / محمد فرحات احمد 

على

75 - عماد عبد الرارق عبد الفتاح عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 1930 ورقم قيد 14626    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة البحيرة شارع مجدى حسانين 

بملك / محمد على ابو الليل عيسى

76 - عماد كمال رمضان ميلد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1931 

ورقم قيد 14627    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك/ فتحيه عبدالعظيم 

يعقوب

77 - احمد جمال عبد الناصر احمد عبد الجواد هارون تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 1935 ورقم قيد 14628    محل رئيسى  عن لتجار ملبس جاهزه, بجهة محافظة 

البحيرة قريه الطود بملك /ابراهيم احمد ابراهيم عطا
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78 - احمد محمد عبد الصادق البنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1942 ورقم قيد 14629    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة البحيرة البريجات بملك / محمد عبد 

الصادق رمضان البنا

79 - عل كمال محمد عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1943 

ورقم قيد 14630    محل رئيسى  عن  بيع لحوم واسماك مجمده, بجهة محافظة البحيرة البريجات بجوار المدرسة 

البتدائيه - بملك / احمد محمود محمد محمد الضوى

فروع الفراد

1 - محمد عبد الغفار رمضان السودانى  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   1809 ورقم قيد   13236  محل 

فرعى  عن حظيره لتربيه المواشى التسمين واللبان  بجهة محافظة البحيرة افتتاح فرع كائن بناحيه ع العصاره كفر 

غانم بملك / حسن عبد الحافظ شلبى عبد الحافظ

2 - اشرف فرج عبدالله عيد حشيش  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   1844 ورقم قيد   9085  محل فرعى  

عن استئجار اراضي زراعيه واستزراعها محاصيل خضار وفاكهه  بجهة محافظة البحيرة عمرو بن العاص  - بملك / 

عبدالغني علي عبدالغني روزن

3 - اشرف فرج عبدالله عيد حشيش  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   1840 ورقم قيد   9085  محل فرعى  

عن عموم الستيراد  بجهة محافظة البحيرة ام صابر - بملك / عبد الغني علي عبد الغني روزن

4 - عزه محمد محمد عبد الوهاب الطحان  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   1853 ورقم قيد   14594  محل 

فرعى  عن فرز وتعبئه خضروات طازجه وبطاطس وبصل لحساب الغير بسعه تخزينيه  بجهة محافظة البحيرة 

البلكوس - بملك / 1- محمد محمد عادل عبد الحميد الطحان 2- مصطفي محمد عادل عبد الحميد الطحان 3- مروه 

محمد عادل عبد الحميد الطحان

5 - حامد محمود احمد الصصاوى  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   1890 ورقم قيد   11876  محل فرعى  

عن مزرعه لتربيه الدواجن  بجهة محافظة البحيرة خربتا بملك / احمد محمود حامد الصصاوى

6 - جمال احمد محمد سليم  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   1934 ورقم قيد   12113  محل فرعى  عن 

مكتبة  بجهة محافظة البحيرة المعركة الرئيسية بملك / سماح متولى صابر متولى على جاد
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قيود الشركات

1 - شركة ايمن محمد سعيد ابراهيم عبيد وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    1762 ورقم قيد  14570    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العموميه 

والستثمار العقارى ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر  بجهة محافظة البحيرة العيايشه -بملك / محمد ابراهيم 

عثمان

2 - شركه جلل عبد السيد عبد الهادى الدخميس وشركاه شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    1800 ورقم قيد  14585    مركز عام  عن عموم التصدير  بجهة محافظة 

البحيرة شارع المصنع بملك / امير عبد السيد عبد الهادى الدخمسيى

3 - محمد السيد صابر عبدا وشريكه - بسام محمد حمزه خليل شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    1914 ورقم قيد  14620    مركز عام  عن خلط وتعبئه الزيوت المعدنيه 

وتكريرها وتصنيع الشحوم ومياه التبريد وتصنيع المسحوق النصف مصنع  بجهة محافظة البحيرة طريق كفر 

مجاهد - بملك / مجدى عوض احمد الرشيدى

4 - شركة عماد محفوظ وشركاه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

1944 ورقم قيد  14631    مركز عام  عن تجارة الدوات الصحيه  بجهة محافظة البحيرة يطل علي شارع 

العيايشة - بملك / عبدا راضي السيد المحرقاوى

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - ربيع خالد محمد عبد العليم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11925 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع  

579 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك اتجاره وانعدام النشاط نهائيا

2 - سعده خميس حسن محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11218 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع  

782 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

3 - محمد محمد علوانى شلش  تاجر فرد سبق قيده برقم   173 قيد فى 04-01-1994 برقم ايداع  12 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

4 - محمود محمد ابو بكر ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13741 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

1837 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

5 - محمود احمد سلمه فت  تاجر فرد سبق قيده برقم   6703 قيد فى 28-11-2006 برقم ايداع  915 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

6 - محمود يسين محمد السيد واصل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9735 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع  24 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لنرك التجاره وانعدام النشاط

7 - حمدي محمد عبد الباقي بحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   5732 قيد فى 30-01-2005 برقم ايداع  53 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا وانعدام النشاط

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

1022 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

9 - كريم محمود نصار احمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14132 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع  

1591 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغي بطب تاشير رقم 1806 في 2022/8/15 

لنعدام النشاط

10 - شيماء حسين مصطفي حسن حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   12532 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  

160 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجاره وانعدام النشاط

11 - عزه امين عبد العزيز حافظ ابو شهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8872 قيد فى 27-05-2013 برقم ايداع  

403 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

12 - حسام عبد الجواد سليمان ضحا  تاجر فرد سبق قيده برقم   14265 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

580 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

13 - عصام احمد عبداللطيف مهينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12539 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع  

186 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

14 - ايناس موسى عبد القوى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9229 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع  

875 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - ثابت ابراهيم حسنين مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13513 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  

1238 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهاءيا وانعدام النشاط

16 - احمد همام محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13515 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  1242 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

17 - محمد طه عبد البارى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13542 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  1476 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الغي لنعدام النشاط

18 - هانى عبدالباسط عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   1562 قيد فى 24-07-1996 برقم ايداع  362 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره وانعدام النشاط نهائيا

19 - احمد اسماعيل محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14298 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  707 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - احمد صلح محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   7013 قيد فى 07-06-2007 برقم ايداع  465 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - صفوت نجاح ابو بكر موسى الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم   10348 قيد فى 11-01-2017 برقم ايداع   

54 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

2 - محمد جمال عبدالعظيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   11763 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع   115 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - محمد محمود محمود الشقانى تاجر فرد سبق قيده برقم   12287 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   1578 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - احمد مبروك زكى مهينه تاجر فرد سبق قيده برقم   12937 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع   1401 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد ممدوح عبدالعزيز عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم   11593 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع   

1852 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

6 - حنان طاهر احتيوش عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   14187 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع   345 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

7 - بكر طه عبد البارى امام تاجر فرد سبق قيده برقم   11386 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع   1262 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - حاتم فاروق عبد الوهاب عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم   8096 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   963 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

9 - امال محمود محمد على حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم   14537 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع   

1636 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - هشام احمد يوسف خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم   10553 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع   622 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

11 - رضا منصور درويش مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   8898 قيد فى 24-06-2013 برقم ايداع   

481 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22,000.000

12 - ايمان حلمى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   2451 قيد فى 26-01-1998 برقم ايداع   46 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - احمد عرفه ابراهيم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   11287 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع   984 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - سامح احمد ابو اليزيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    11405 قيد فى 07-08-2018 برقم ايداع    1291 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اسفل الكبرى الجديد - بملك / عبد النبي 

عبدالمنعم مبروك داود

2 - رباب جمال فهيم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    14429 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    1165 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة النجاح/ بملك/ جلسن محمود عبد الهادى

3 - صفوت نجاح ابو بكر موسى الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    10348 قيد فى 11-01-2017 برقم ايداع    

54 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع جمال عبد الناصر  - بملك / 

صفوت نجاح ابو بكر موسي الفقي

4 - شيماء محمد عبد الفتاح عبد السلم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    8994 قيد فى 19-12-2013 برقم 

ايداع    818 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الثورة المساكن 

الشعبية بجوارصيدناوى بملك/مصطفى على مصطفى النحال

5 - ياسر عبد القادر سلمه خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم    10412 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع    

206 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا بملك / ايمان رمضان امين 

الشافعى

6 - شريفه محمود محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    8528 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع    297 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة صفط العنب بملك/ اشرف احمد عبدالهادى 

الخبيرى

7 - رمضان سليمان محمد سليمان هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    7339 قيد فى 14-02-2008 برقم ايداع    

141 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة حوض الدوار اللغربى نمره 11/ 

بملك/ رمضان سليمان محمد سليمان هنيدى

8 - محمد عبدالغفار رمضان السوداني تاجر فرد سبق قيده برقم    13236 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع    

401 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع كائن بناحيه ع العصاره 

كفر غانم بملك / حسن عبد الحافظ شلبى عبد الحافظ

9 - محمود ابراهيم فؤاد عبدالحميد الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    13726 قيد فى 06-10-2021 برقم 

ايداع    1798 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع التحرير بملك / 

اشرف احمد محمود الزواوى

10 - كريم محمود نصار احمد الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم    14132 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسي الخر الكائن 

بناحية / قرية بغداد - لنعدام النشاط

11 - حنان طاهر احتيوش عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    14187 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة صفط العنب/ بملك/ شاكر عبد 

الرحيم اسماعيل

12 - نجوي عبدالرحمن محسب الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم    7055 قيد فى 09-07-2007 برقم ايداع    

537 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطود حوض الدور/بملك/ نجوى 

عبد الرحمن محسب الصباغ

13 - محمود محمد على احمد على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    7461 قيد فى 29-06-2008 برقم ايداع    

519 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بيبان حوض ساقيه شعيب جمعيه 

بيبان الزراعيه بملك / محمود محمد على احمد على خليل

14 - محمد صلح عبدالحميد يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم    13717 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

1766 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربت/ بملك/احلم عيد عبد 

الحليم يعقوب
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15 - اشرف فرج عبد الله عيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم    9085 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عمرو بن العاص  - بملك / 

عبدالغني علي عبدالغني روزن

16 - اشرف فرج عبد الله عيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم    9085 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ام صابر - بملك / عبد الغني علي 

عبد الغني روزن

17 - ابراهيم هيبه جمعه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    5255 قيد فى 21-12-2003 برقم ايداع    665 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المسين بملك/ محمد ابراهيم هيبة جمعه

18 - محمود فرج ا عبد العظيم فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم    8954 قيد فى 24-10-2013 برقم ايداع    

686 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قرية عمر مكرم/بملك السيده/ وفاء 

حسن قطب شتيه

19 - عزه محمد محمد عبد الوهاب الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم    14594 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع    1850 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة البلكوس - بملك / 1- 

محمد محمد عادل عبد الحميد الطحان 2- مصطفي محمد عادل عبد الحميد الطحان 3- مروه محمد عادل عبد 

الحميد الطحان

20 - عبد الحميد عبد العليم عبد الحميد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم    7724 قيد فى 25-05-2009 برقم 

ايداع    344 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش المدارس/بملك/ عبد 

الحميد عبد العليم عبد الحميد خفاجى

21 - هاله احمد امين الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم    14274 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع    613 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة صفط العنب بملك / حامد فهمى اسماعيل 

الشافعى

22 - امال محمود محمد على حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم    14537 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

1636 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع من شارع التحرير بجوار 

ورشه مسعود بملك / مختار محمد مختار ابو على

23 - حامد محمود حامد الصصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    11876 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    

453 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا بملك / احمد محمود حامد 

الصصاوى

24 - اشرف عزيز سيدهم نعمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12645 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع    466 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بجوار دوار جحا بملك / زكريا محمد 

خميس

25 - محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    13542 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبة الجيزاويه - قريه عمرو بن 

العاص - بملك / حسان محمد دويدار

26 - محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    13542 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسي الخر 

المودع برقم 1476 بتاريخ 2022/6/26 -بناحيه عمر بن العاص - بملك عيد طه عبد البارى - لنشاط - عموم 

تصدير وتوريد حاصلت زراعيه

27 - محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    13542 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

1476 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عمرو بن العاص - بملك / عيد 

طه عبد البارى

28 - جمال احمد محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    12113 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    1051 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المعركة الرئيسية بملك / سماح متولى 

صابر متولى على جاد
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29 - عبد الحافظ سعيد عبد الحافظ اللمى تاجر فرد سبق قيده برقم    12817 قيد فى 12-08-2020 برقم 

ايداع    1047 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عمر مكرم - بملك / تامر 

محمد عبدالجيد عبد العال

30 - علء السيد رمضان محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم    13272 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

482 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطود - بملك /  ورثة  - السيد 

رمضان محمد عاشور وهم - عفاف واحمد وانتصار وايمان السيد رمضان محمد عاشور
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النشاط

1 - صفوت نجاح ابو بكر موسى الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  10348 قيد فى 11-01-2017 برقم ايداع    

54وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اجهزه كمبيوتر ولب توب واجهزه الكترونيه  فيما عدا 

المن والحراسه  والكاميرات اللسلكيه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ) موافقة امنيه برقم 

4508 بتاريخ 2022/7/22 (

2 - شيماء محمد عبد الفتاح عبد السلم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  8994 قيد فى 19-12-2013 برقم ايداع    

818وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب استشارات هندسية

3 - شريفه محمود محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  8528 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع    297وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اعلف

4 - محمد جمال عبدالعظيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  11763 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع    115

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اجهزة محمول واكسسوار

5 - محمد محمود محمود الشقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  12287 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    1578

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات ومقاولت عامه ) فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر(

6 - محمد ممدوح عبدالعزيز عتمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11593 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع    

1852وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره وتوزيع الدويه والمصال واللقاحات البيطريه 

واضافات العلف السائله والبودرات والبريمكسات والمستلزمات الطبيه ومستلزمات المزارع والمطهرات 

والمبيدات البيطريه ومبيدات الصحه العامه والمحاليل الطبيه والمكملت والغذيه والعشاب والمستخضرات 

الطبيه والمواد الخام اللزمه لتصنيع ما سبق وتصنيع كل ماسبق لدى الغير

7 - محمد عبدالغفار رمضان السوداني تاجر فرد سبق قيده برقم  13236 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع    

401وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط لفرع / حظيره لتربيه المواشى والتسمين 

واللبان

8 - كريم محمود نصار احمد الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  14132 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع    

162وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشلط ليصبح /مزرعة دواجن

9 - كريم محمود نصار احمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  14132 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع    

1591وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / حظيرة تسمين والبان

10 - حنان طاهر احتيوش عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  14187 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    345

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقاله

11 - اشرف فرج عبد الله عيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  9085 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

345وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع  الثاني / استئجار اراضي زراعيه 

واستزراعها محاصيل خضار وفاكهه

12 - اشرف فرج عبد الله عيد حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  9085 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

345وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع الول / عموم الستيراد

13 - عبدالرحمن خالد نبوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14052 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    

2560وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نوريدات عمومية) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر( ومقاولت

14 - عزه محمد محمد عبد الوهاب الطحان تاجر فرد سبق قيده برقم  14594 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

1850وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / فرز وتعبئة خضروات طازجه 

وبطاطس وبصل لحساب الغير بسعه تخزينيه

15 - عبد الحميد عبد العليم عبد الحميد خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  7724 قيد فى 25-05-2009 برقم 

ايداع    344وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتبه

16 - حامد محمود حامد الصصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11876 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    

453وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / مزرعه لتربيه الدواجن
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17 - كريم ابراهيم عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13438 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    

975وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مبيدات واسمده وتقاوى وبذور

18 - محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  13542 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    1299

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعة دواجن

19 - محمد طه عبد البارى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  13542 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    1476

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  عموم تصدير وتوريد حاصلت زراعيه

20 - جمال احمد محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  12113 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    1051وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع مكتبه

21 - عبد الحافظ سعيد عبد الحافظ اللمى تاجر فرد سبق قيده برقم  12817 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    

1047وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب ا ستثمار الزراعي والتصدير والتوريدات 

العموميه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7950 وتم ايداعه بتاريخ   

30-03-2010  برقم ايداع 239.000 الى : الفرنسيه لمنتجات اللبان

2 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11598 وتم ايداعه بتاريخ   

13-11-2018  برقم ايداع 1,866.000 الى : المؤسسه المصريه لبيع التقاوى

3 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11598 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2019  برقم ايداع 1,440.000 الى : المؤسسه المصريه لنتاج التقاوى

4 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12287 وتم ايداعه بتاريخ   

18-09-2019  برقم ايداع 1,578.000 الى : تكنو باور سيستم

5 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14282 وتم ايداعه بتاريخ   

14-03-2022  برقم ايداع 651.000 الى : مؤسسة الخال للسيارات

6 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14590 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2022  برقم ايداع 1,825.000 الى : محمد اسماعيل ابراهيم جمعه

7 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14590 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2022  برقم ايداع 1,825.000 الى : الصفوه للتصدير وتصنيع وتعبئه المخللت

8 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11132 وتم ايداعه بتاريخ   

03-04-2022  برقم ايداع 879.000 الى : بدايه للتنميه الزراعيه

9 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14052 وتم ايداعه بتاريخ   

30-12-2021  برقم ايداع 2,560.000 الى : مصر الدولية للتوريدات العمومية

10 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14602 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2022  برقم ايداع 1,870.000 الى : هوس تك لبيع سيور ناقله

11 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14602 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2022  برقم ايداع 1,870.000 الى : ديانا ثروت داود بطرس

12 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12817 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-08-2020  برقم ايداع 1,047.000 الى : مؤسسة حورث للستثمارالزراعي والتصدير 

والتوريدات العموميه

الشخاص

1 - محمد محمد عبده حشيش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   10975 وتم ايداعه بتاريخ  30-01-2018 برقم 

ايداع    139تم التأشير فى تاريخ   30-01-2018   بــ  

2 - محمد اسماعيل ابراهيم جمعه  مدير فرع المقيد برقم قيد   14590 وتم ايداعه بتاريخ  17-08-2022 برقم 

ايداع    1825تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

3 - ديانا ثروت داود بطرس  مدير فرع المقيد برقم قيد   14602 وتم ايداعه بتاريخ  23-08-2022 برقم ايداع    

1870تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

4 - اميره عبدالرسول عبدالعزيز ابو زيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   14611 وتم ايداعه بتاريخ  

28-08-2022 برقم ايداع    1891تم التأشير فى تاريخ   28-08-2022   بــ  

5 - محمد مختار محمد السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   14623 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-30 

برقم ايداع    1919تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه  احمد فرج عبد المجيد عمرو وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7853 قيدت فى 2009-12-14 

برقم ايداع   725 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا بعد ان 

تخالص كل شريك بما لة وما علية قبل الشركة

2 - شركه ايمان محمد محمد ابراهيم الورفلي وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    6431 قيدت فى 

16-05-2006 برقم ايداع   407 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مصدق علي توقيعاته برقم 3668 توثيق الدلنجات - تم حل الشركه وتخالص كل شريك بما له وبما عليه قبل 

الشركه

رأس المال

العناوين

النشاط
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9306   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2015 برقم ايداع    135 الى   شركه / محمد عبد الغنى مليجى وشريكه

الشخاص

1 - محمد عبد الغنى مليجى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9306   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2015 برقم ايداع   135 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  وله حقق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه وتمثيل الشركه فى علقتها مع الغير وامام القضاء وله منفردا كافه السلطات 

والصلحيات فى حدود نشاط الشركه واغراضها وله الحق فى التعامل مع البنوك فى التوقيع على عقود التسهيلت 

اللئتمانيه والقتراض والرهن منها واليها واى معاملت ماليه كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واستلمها 

وقبضها وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على العتمادات المستنديه وخطابات الضمان وله حق التوقيع عن الشركه 

امام الداره المركزيه للشئون الصيدليه ووزاره الصحه بكافه قطاعاتها وله الحق فى التعاقد مع الغير باسم الشركه 

وله حق التصرف فى اصول الشركه بكافه التصرفات كما له الحق فى البيع والتنازل عن اى منتج من المنتاجات 

المملوكه للشركه ) اصناف الدواء ( وله الحق فى شراء اى منتج لصالح الشركه وله الحق فى توكيل الغير تحت 

غرض الشركه   ))) تخارج الشريك احمد محمود احمد شحاته من الشركه بعد استلمه كافه مستحقاته
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تجديد افراد

1 - سعيد ابو المجد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3225   قيدت فى   25-05-1999 برقم ايداع    

393 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2014-05-24

2 - سعيد ابو المجد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3225   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

1809 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

3 - د ص عماد امين متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4726   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

4 - دص عماد امين متولي قطب )صيدليه الدكتور عماد امين متولي(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4726   قيدت 

فى   03-07-2002 برقم ايداع    361 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-02

5 - صفوت نجاح ابو بكر موسى الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10348   قيدت فى   11-01-2017 برقم 

ايداع    54 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

6 - مسعود ابراهيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4473   قيدت فى   27-10-2001 برقم ايداع    

703 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

7 - احمد سعيد احمد محمد التداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4754   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

404 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

8 - احمد سعيد احمد محمد التداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4754   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

405 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

9 - عاطف عبد الحميد حسن بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5921   قيدت فى   01-06-2005 برقم ايداع    

400 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

10 - جلل سيد عطيتو ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7239   قيدت فى   28-11-2007 برقم ايداع    921 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-27

11 - شريفه محمود محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8528   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

297 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

12 - شيماء محمد عبد الفتاح عبد السلم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8994   قيدت فى   

19-12-2013 برقم ايداع    818 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-18

13 - محمد محمد علوانى شلش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173   قيدت فى   04-01-1994 برقم ايداع    

12 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-03

14 - عباس الدويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7070   قيدت فى   18-07-2007 برقم ايداع    560 وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

15 - كرم محمود قطب عرابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10535   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

570 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

16 - ياسر عبد الفتاح محمد المظالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8285   قيدت فى   29-06-2011 برقم 

ايداع    467 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

17 - محمود يسين محمد السيد واصل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9735   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    24 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

18 - ايمن سعيد محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7098   قيدت فى   09-08-2007 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

19 - سماح عثمان ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8711   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-01

20 - حازم كمال عبدالمحسن عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7090   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

606 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06
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21 - امينه محمد عبد ا الشخيبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9160   قيدت فى   16-09-2014 برقم ايداع    

642 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

22 - ايناس كمال حمزه همام العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9362   قيدت فى   01-04-2015 برقم 

ايداع    328 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

23 - ياسين عاطف ياسين زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4711   قيدت فى   26-06-2002 برقم 

ايداع    330 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

24 - ريهان صلح مصطفى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10146   قيدت فى   08-09-2016 برقم ايداع    

1251 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

25 - حمدي محمد عبد الباقي بحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5732   قيدت فى   30-01-2005 برقم 

ايداع    53 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-29

26 - مهدى عبد الحميد ابو العنين الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10705   قيدت فى   2017-08-21 

برقم ايداع    1208 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

27 - د ص عادل الصافي عبدالغفار علي ) صيدليه عادل الصافي (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4490   قيدت 

فى   11-11-2001 برقم ايداع    736 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-10

28 - نجوي عبدالرحمن محسب الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7055   قيدت فى   09-07-2007 برقم 

ايداع    537 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

29 - محمود محمد على احمد على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7461   قيدت فى   29-06-2008 برقم 

ايداع    519 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-28

30 - هانى فاروق على على جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8551   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    376 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

31 - هبه محمد عبد الهادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9209   قيدت فى   10-11-2014 برقم ايداع    

817 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

32 - قنديل شبل عبدالمطلب الهنامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3885   قيدت فى   12-07-2000 برقم 

ايداع    605 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

33 - عزه امين عبد العزيز حافظ ابو شهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8872   قيدت فى   2013-05-27 

برقم ايداع    403 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

34 - منى سعد ابراهيم مدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3861   قيدت فى   26-06-2000 برقم ايداع    

540 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-25

35 - محمود فرج ا عبد العظيم فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8954   قيدت فى   24-10-2013 برقم 

ايداع    686 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-23

36 - صفوت محمد حسنى مهنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10615   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

875 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

37 - صيدليه الدكتوره رضا الذكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6107   قيدت فى   13-09-2007 برقم 

ايداع    717 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

38 - صيدليه الدكتور ة رضا علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6107   قيدت فى   15-10-2005 برقم ايداع    

737 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

39 - عبد الحميد عبد العليم عبد الحميد خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7724   قيدت فى   2009-05-25 

برقم ايداع    344 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

40 - سهير زكريا بسيوني ابوغنيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7158   قيدت فى   23-09-2007 برقم ايداع    

731 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

41 - ايناس موسى عبد القوى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9229   قيدت فى   2014-11-26 

برقم ايداع    875 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

42 - احمد عطيه قطب الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8600   قيدت فى   18-07-2012 برقم ايداع    

588 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17
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43 - عبد الغنى عبد الفتاح عبد الغنى جنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10691   قيدت فى   2017-08-10 

برقم ايداع    1153 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

44 - الشاذلى يحي عبد الحى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4156   قيدت فى   06-02-2001 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-05

45 - حامد احمد السيد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10521   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    534 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

46 - هانى عبدالباسط عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1562   قيدت فى   24-07-1996 برقم ايداع    

362 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

47 - نادية عبدالفتاح عبدا صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10502   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

48 - احمد صلح محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7013   قيدت فى   07-06-2007 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

49 - احمد مصطفى عبد المقصود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8428   قيدت فى   2011-12-25 

برقم ايداع    938 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

50 - كمال جمال كمال حسن حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10315   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    1782 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

تجديد شركات

1 - شركه  محمد رضا اسماعيل عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8590  قيدت فى  

21-06-2012 برقم ايداع   531 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

2 - شركة  محمد زاهر الشحات وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9483  قيدت فى  29-06-2015 برقم 

ايداع   732 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2025  12:00:00

ص

3 - شركه  احمد فرج عبد المجيد عمرو وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7853  قيدت فى  2009-12-14 

برقم ايداع   725 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2024  

12:00:00ص

4 - شركه  عبد المجيد محمد ابراهيم الديب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2128  قيدت فى  

12-07-1997 برقم ايداع   359 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2027  12:00:00ص

5 - شركه ايمان محمد محمد ابراهيم الورفلي وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   6431  قيدت فى  

16-05-2006 برقم ايداع   407 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2026  12:00:00ص
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