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قيود أفراد

1 - احمد نبيل على الجايح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 221 ورقم قيد 

15033    محل رئيسى  عن محل اكسسوارات محمول وموبيلت, بجهة محافظة البحيرة النجاح بملك / محمد 

رجب حسانين حسين مسلم

2 - سمر سعيد محمد عماره عصفور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 222 

ورقم قيد 15034    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة القلوات - بملك / مايسه علي عباس عزب

3 - ساميه على عبد الرحمن الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

224 ورقم قيد 15035    محل رئيسى  عن ملبس فيما عدا الملبس العسكريه والكسسوارات والمهمات 

العسكريه والبيع, بجهة محافظة البحيرة شارع بنك مصر بملك / احمد السيد ابو العنين

4 - سلمه محمد محمد رزق عيسى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 225 

ورقم قيد 15036    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة قريه العزيمه 14 - بملك / محمد محمد رزق 

عيسى

5 - حاتم جابر محمد احمد ابوداود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 226 

ورقم قيد 15037    محل رئيسى  عن مكتب نباتات زينة, بجهة محافظة البحيرة عثمان ابن عفان بملك / محمد 

احمد امين عويضه

6 - محمد محمود حلمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 228 ورقم 

قيد 15038    محل رئيسى  عن ملبس رجالى فيما عدا الملبس العسكريه والمهمات والكسسوارات العسكريه 

والبيع, بجهة محافظة البحيرة شارع الزهراء السوق التجارى بملك / علء مصطفى احمد

7 - سليمان سعد سليمان خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 237 

ورقم قيد 15039    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع الشهيد قنديل - عمر مكرم بملك 

/ رضا فتحى محمد عبدا

8 - سعيد عبدالعاطي عبدالعاطي الرامي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

238 ورقم قيد 15040    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة البحيرة شارع بور سعيد - بملك / 

مصطفي اسماعيل فريج الرامي

9 - احمد عز العرب عبدا خليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 239 

ورقم قيد 15041    محل رئيسى  عن اسمده ومبيدات زراعيه, بجهة محافظة البحيرة شبرا اوسيم - بملك / احمد 

ابراهيم محمد جبريل

10 - احلم حمدى عوض عطيان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 242 

ورقم قيد 15042    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة البحيرة طريق الطود كوم حمادة بملك / محمد 

عبدا عبدالوهاب عاشور

11 - عبد ا سالم عبدا عرقوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 252 

ورقم قيد 15043    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة البحيرة بيبان - بملك / ابراهيم محمد 

الطويل

12 - حاتم محمد عبدا خليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 253 ورقم 

قيد 15044    محل رئيسى  عن مخصبات زراعية واسمدة ومبيدات, بجهة محافظة البحيرة ميت يزيد بملك / على 

محمد عبدا خليل
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13 - محمد ابراهيم على ابو شبكه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 263 

ورقم قيد 15045    محل رئيسى  عن نفخ واصلح اطارات كاوتش, بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك / جابر 

محمد جابر مصطفى حمد

14 - احمد عبدالمحسن احمد السمين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 264 

ورقم قيد 15046    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة البحيرة بريم - بملك / محمود محمد محي الدين 

حرفوش

15 - رضا السيد مصطفى قادوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 265 

ورقم قيد 15047    محل رئيسى  عن تجارة ادوات زراعية, بجهة محافظة البحيرة قرية بغداد بملك / توحيده 

محمد مصطفى شومر

16 - هانى نبيل زكى الصاوى الزواوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

268 ورقم قيد 15048    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهة, بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع 

المصنع بملك / محمد ابراهيم عبدالعاطى باشه

17 - مصطفي خالد محمد الغزولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 269 

ورقم قيد 15049    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع جمال عبد الناصر- بملك- 

عمرو محمدغزولي خميس

18 - كريم احمد محمد سالم عزب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 275 

ورقم قيد 15050    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة البحيرة واقد بملك / ياسمين السيد محمد 

اسماعيل

19 - محمد مصطفى احمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 280 

ورقم قيد 15051    محل رئيسى  عن بيع وخدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك / زينب السيد محمد 

غالى

20 - احمد حسين مصطفي الحاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 300 

ورقم قيد 15054    محل رئيسى  عن معرض بيع  دراجات ناريه, بجهة محافظة البحيرة السيده صفيه - بملك / 

اميمه حمد عبدالقادر الحوفي

21 - جمال بكر ابو المجد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 301 

ورقم قيد 15055    محل رئيسى  عن مقشره فول سودانى, بجهة محافظة البحيرة المعركه قطاع التحدى بملك / 

حسام بكر ابو المجد عبدا

22 - ايه كامل محمود عياد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 303 ورقم قيد 

15056    محل رئيسى  عن مصنع حلويات شرقيه وغربيه, بجهة محافظة البحيرة شارع المام مالك - بملك / 

اشرف فؤاد  محروس اسماعيل - ايمن فؤاد محروس اسماعيل - محمد فؤاد محروساسماعيل

23 - محمد سعد عبدالمنعم غلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 304 

ورقم قيد 15057    محل رئيسى  عن مبيدات واسمده, بجهة محافظة البحيرة كفر العيص - يمبك / امان عبد 

الجواد مصطفي نفادى

24 - هدايا محمد على عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 305 ورقم 

قيد 15058    محل رئيسى  عن مدشة حبوب, بجهة محافظة البحيرة النجيلة بملك / حمدى ابراهيم محمد موسى 

الشيشينى
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25 - مهنى رجب امين مهنى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 312 ورقم 

قيد 15059    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة البحيرة ش النهضه خلف الثانويه العامه الحديثه 

بنات بملك / مهنى رجب امين مهنى

26 - احمد جمال رزق عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 318 

ورقم قيد 15060    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة البحيرة السوق التجارى بملك / مصطفى 

جمال رزق عبدالفتاح

27 - امثال كمال موسى حمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 323 ورقم 

قيد 15061    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة عزبة الفخراني - بملك / نبيل فرج عبدالرازق حسب 

ا

28 - راتب علي حسن طه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 324 ورقم قيد 

15062    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة البحيرة قرية الجلء - الطود- بملك / محمد 

علي غنام زايد واحمد علي غنام زايد

29 - عبدا محمدين عبدا عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

325 ورقم قيد 15063    محل رئيسى  عن عدد وادوات يدوية, بجهة محافظة البحيرة عقار 31 شارع الشيخ 

الشعراوى بملك / احمد خليل ابراهيم محمد

30 - علء حمدى عبداللطيف الخواجه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

330 ورقم قيد 15064    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية, بجهة محافظة البحيرة شارع التحرير بملك / 

محمد زكريا محمد العسكرى

31 - عبدا ابو الحجاج حسين حسان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

331 ورقم قيد 15065    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة البحيرة احمد عرابى -بملك /

السيد احمد طايع الصغير

32 - عبد الهادى مجدى مبروك طرابيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

333 ورقم قيد 15066    محل رئيسى  عن مكتب توريدات حاصلت زراعيه, بجهة محافظة البحيرة الطيريه 

بملك / مجدى مبروك عبد الهادى طرابيه

33 - بكر عبدالسلم جمال سيف الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

336 ورقم قيد 15067    محل رئيسى  عن غيار زيت سيارات, بجهة محافظة البحيرة البلكوس بملك / سليمان 

صلح شعبان

34 - صلح محمد جمال الدين محمد عوض جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 341 ورقم قيد 15068    محل رئيسى  عن ادوات منزلية واجهزة كهربائية, بجهة 

محافظة البحيرة زاوية فريج بملك / صلح محمد جمال الدين محمد عوض جمال الدين

35 - اسلم محمد عبد الحفيظ محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 344 ورقم قيد 15069    محل رئيسى  عن ادويه بيطريه ومستازمات مزارع والمصال ولقاحات, بجهة 

محافظة البحيرة شارع المصنع من شارع جمال عبدالناصر عمارة ابو خطوه - بملك / ورثة- عبدالعزبز ابراهيم ابو 

خطوه

36 - احمد رجب محمود عبد الخالق حمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

352 ورقم قيد 15070    محل رئيسى  عن قطع غيار اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة شارع الفيروز 

بملك / شعبان عبد الرحيم الشخيبى
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37 - محمود محمود احمد شتا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 356 ورقم 

قيد 15071    محل رئيسى  عن مبيدات واسمده زراعيه, بجهة محافظة البحيرة عبد المنعم رياض ) حراء ( بملك 

/ عصام عبد الرحمن عبد الرحمن خليفه

38 - ايمن عبدالستار حسين عنتر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 357 

ورقم قيد 15072    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة المسين - بملك -اشرف عبد الستار 

حسين عنتر

39 - الدامي عبدالسلم عبدالجليل رسلن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

366 ورقم قيد 15073    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة البحيرة العزيمه -بملك / فايزه عبدالرحيم محمد 

احمد

40 - امل محمد سليمان الدستاوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 369 

ورقم قيد 15074    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة البحيرة دائرى دمتيوه - احسان اسماعيل خليل

41 - محمد مصطفى جابر خفاجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 370 

ورقم قيد 15075    محل رئيسى  عن توريد اسطوانات اكسجين, بجهة محافظة البحيرة دمتيوه بملك / صفاء محمد 

عبدالمقصود خشبه

42 - عبد الفتاح الصياد عبد الفتاح يحيى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

372 ورقم قيد 15076    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة المجد طريق بدر المطار بملك / فاروق 

الصاوى محمد منصور

43 - عيد الصياد عبدالفتاح يحيى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 373 

ورقم قيد 15077    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة البحيرة المجد طريق المطار - بملك / فاروق الصاوى 

محمد منصور

44 - غاده عبد المنصف محمود شرف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

376 ورقم قيد 15078    محل رئيسى  عن بقاله وبن, بجهة محافظة البحيرة ش جمال عبد الناصر بملك / السيد 

وعبده ونجلء محمد عبده الباسوسى

45 - حماده شكرى بيومى عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 379 

ورقم قيد 15079    محل رئيسى  عن بنزينه ومغسله, بجهة محافظة البحيرة عبدالسلم عارف بملك / جمال 

متولى على شومان

46 - عمر محمد عبدالمجيد دعميش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 380 

ورقم قيد 15080    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره مخلفات زراعيه وحيوانيه, بجهة محافظة البحيرة شارع 

السوق بجوار مسجد المصطفى - الطود بملك / محمود عبد المجيد محمد دعميش

47 - ابراهيم عبدالنور صوفان فرج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 384 

ورقم قيد 15081    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة البحيرة بيبان بملك / صوفان عبدالنور 

صوفان رضوان

48 - احمد عزت عبدالسلم عطيه نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

388 ورقم قيد 15082    محل رئيسى  عن تنميه مهارات ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت - بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه (موافقه امنيه برقم 1013 في 2023/2/6, بجهة محافظة البحيرة عزبة الشريف - صفط 

العنب -بملك / ابراهيم محمد يونس جاب ا
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49 - ابتهال سعيد محمود زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 389 ورقم 

قيد 15083    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة البحيرة شارع المدارس امام حديقه الطفل بملك / جمعه 

حمدى محمد عبد الهادى عشرى

50 - سمر شهاب السيد ابو زامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 391 

ورقم قيد 15084    محل رئيسى  عن تجارة لحوم مجمده, بجهة محافظة البحيرة النجيله - بملك / علي عبدالعاطي 

النشرتى يونس

51 - احمد رمضان عبد العاطى صديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

405 ورقم قيد 15085    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة البحيرة قريه على ابن ابى 

طالب بملك / السيد رمضان عبد العاطى عبد العاطى

52 - هدى محمد الطاهر عبدالونيس بصيص تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 406 ورقم قيد 15086    محل رئيسى  عن توريدات العمومية )فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر(, بجهة 

محافظة البحيرة سور النادى - رقم 19 بملك / وائل على السيد محمد

53 - حسام محمد جلل محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

411 ورقم قيد 15087    محل رئيسى  عن ستاير وركنات, بجهة محافظة البحيرة قريت ميت يزيد بملك / عبد 

الفتاح شعبان سعد

54 - محمد سامى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 413 ورقم 

قيد 15089    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه يدوى, بجهة محافظة البحيرة مرتاح النجاح بملك / 

عبد البر عبد المنعم هنداوى الصباغ

55 - مكرم زين عبد الرحمن خالد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 417 

ورقم قيد 15090    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة دست الشراف - بملك / احمد سعد محمد الفيل

56 - شريف جلل عبد الصادق خلف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

440 ورقم قيد 15091    محل رئيسى  عن مكتب توريد وصيانه اجهزه الطفاء, بجهة محافظة البحيرة كفر غانم 

بملك / رجب رشاد على الهنداوى

57 - حسن محمد عبدالعزيز محمود القلشى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

445 ورقم قيد 15092    محل رئيسى  عن بيع بن, بجهة محافظة البحيرة شارع الجيش بجوار التبريزى بملك / 

محمد صبرى ممدوح عبدالعزيز

58 - اسلم صبرى عبد الفتاح صيام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

446 ورقم قيد 15093    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة قريه اليمان ى بملك / صباح 

موسى قاسم حسين

59 - محمد هنداوى يسن عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

461 ورقم قيد 15095    محل رئيسى  عن مصنع لنتاج العلف, بجهة محافظة البحيرة ابوصماده بملك / 

الشحات فرج حسن خلف ا

60 - محمد كامل عبدالسلم دومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 462 

ورقم قيد 15096    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة البحيرة قرية الجلء - بيبان بملك / ايمن 

مرسى على الزعويلى
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61 - هشام محمد محمد الزيات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 469 ورقم 

قيد 15097    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة البحيرة محله احمد بملك / كمال عبد الخالق محمد 

خيرت

62 - اميره محمد احمد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 470 ورقم 

قيد 15098    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات كاوتش, بجهة محافظة البحيرة الطيريه البلد - بملك / امين مرسى 

امين عبدالكريم

63 - ايه رجب محمد الحفناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 472 

ورقم قيد 15099    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة البحيرة بيبان - بملك / قنديل 

عبدالعزيز حسن الجيزاوى

64 - عادل فتحى موسى مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 473 

ورقم قيد 15100    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة البحيرة البريجات بجوار المدرسه الثانوى 

بملك / تامر محمد محمد السيد عيد

65 - ناصرمحمد مصطفي البنا تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 474 ورقم 

قيد 15101    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة بجوار المدرسه الثانويه - 

البريجات - بملك / تامر محمد محمد السيد عيد
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فروع الفراد

1 - محمد على ابراهيم عماره  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   241 ورقم قيد   9763  محل فرعى  عن 

ورشه تصنيع ابواب وشبابيك upvc  بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع الثوره بملك / ماريان نعيم يوسف 

حنا

2 - خيريه حسن عبد السلم الديب  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   255 ورقم قيد   11734  محل فرعى  

عن ملبس جاهزه مستعمله / فيما عدا تجاره وتصنيع الملبس والمهمات والكسسوارات العسكريه والبيع  بجهة 

محافظة البحيرة واقد بملك / خلود محمد على عبد الرؤف غازى

3 - محمد حمدى ابواليزيد احمد عيسى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   257 ورقم قيد   12196  محل 

فرعى  عن تصنيع منظفات  بجهة محافظة البحيرة شارع المستشفى - الطود بملك / زينب عبدالجواد عبدالرسول يحيى

4 - على ربيع على عيد الفقى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   277 ورقم قيد   12829  محل فرعى  عن 

ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس والمهمات والكسسوارات العسكريه والبيع (  بجهة محافظة البحيرة شارع الجيش 

بملك / احمد على حسن خير

5 - محمود علي محمود حمزه  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   320 ورقم قيد   8160  محل فرعى  عن بيع 

نجف وتحف  بجهة محافظة البحيرة شارع الثوره بجوار النادى الرياضي - بملك / عبد الجوادعبدالغني عبدالجواد 

العشرى

6 - محمود نصر محمود علي سالم  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   329 ورقم قيد   13374  محل فرعى  

عن مقشرة فول سوداني  بجهة محافظة البحيرة زهور المراء - العباسي - بملك / كامل نصر محمود على سالم

7 - مصطفى محمد احمد مصطفى حسين  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   346 ورقم قيد   11890  محل 

فرعى  عن مكتب توريدات  ) فيماعدا توريد العماله والكمبيوتر (  بجهة محافظة البحيرة شارع العمومى قريه بيبان 

بملك / احمد محمد حسين

8 - الدامي عبدالسلم عبدالجليل رسلن  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   368 ورقم قيد   15073  محل 

فرعى  عن مطعم فول وطعميه  بجهة محافظة البحيرة العزيمه - بملك / فايزه عبدالرحيم محمد احمد

9 - السيد على عبد الحميد قنديل  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   437 ورقم قيد   14436  محل فرعى  عن 

ورشه نجاره  بجهة محافظة البحيرة شبرا اوسيم بملك / ياسر محمد السيد عيسى

10 - محمد سيد محمد حسانين  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   453 ورقم قيد   11082  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة البحيرة 6 شارع الثوره - بملك / ناديه ونجوى وناجده عبد المقصود احمد دبدوب
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قيود الشركات

1 - شركة حازم سيد عباس الجندى وشركاة شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    283 ورقم قيد  15052    مركز عام  عن استصلح الراضى وتملكها وتاجيرها وبيعها والتجارة 

فيها والتنمية الزراعية والتصدير وادارة وانشاء وتشغيل مزارع النتاج الحيوانى = التسمين والحلب واستيراد 

هذه النواع من الخارج  بجهة محافظة البحيرة ارض حازم الجندى بجوار مزارع GM الزراعية بمدق التحدى 

= بكين المارات للمشروعات

2 - شركة محمود عبدا عبدالمالك قريطم وشريكية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    412 ورقم قيد  15088    مركز عام  عن فرز وتعبئة وتبريد وتجميد 

الخضروات والفاكهة والمحاصيل البستانية والمواد الغذائية والتجار فى كافة انواع المحاصيل الحقلية والبستانية 

وتجارة وانتاج البذور والتقاوى الزراعية وانشاء وتشغيل المجازر اللية وتاجيرها وزراعة واستصلح الراضى 

للشركة وللغير وتصدير الحاصلت الزراعية  بجهة محافظة البحيرة عقار رقم 512 قرية الشهداء بملك / محمود 

عبدا على عبدالملك قريطم

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود خالد محمد طريح  تاجر فرد سبق قيده برقم   13681 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  1656 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

2 - ضياء سمير كمال الدين شومان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13686 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع  

2291 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 2291 واقتصار النشاط 

على المحل الرئيسى فقط

3 - سعد على سعد على ابو جلله  تاجر فرد سبق قيده برقم   9589 قيد فى 30-09-2015 برقم ايداع  1058 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام انشاط

4 - سرحان محمد عيد الدهيبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   13948 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  2354 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

5 - السيد السيد محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6667 قيد فى 08-11-2006 برقم ايداع  861 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

6 - محمد رمضان محمد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم   12135 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع  1121 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

7 - مرعي عوض صالح عريبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12616 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  390 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

8 - تعديل السم التجارى ليصبح /القبلن لتصدير الحاصلت الزراعيه والفاكهه  تاجر فرد سبق قيده برقم   

8307 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  302 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

المحل الرئيسى الخر

9 - على طه على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9987 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع  726 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

10 - ناديه حافظ امين عبد الل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10836 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع  1681 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

11 - فجر مصطفى ياسر فؤاد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12149 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع  

1171 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

12 - حنان محمود سالم حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   12351 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع  1809 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

13 - محمود ابراهيم عبدالهادى خليفه سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13038 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

1761 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

14 - رافت مسعود عبدالسلم العربي  تاجر فرد سبق قيده برقم   13024 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

1701 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

15 - خالد ابراهيم حماد سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8821 قيد فى 02-04-2013 برقم ايداع  248 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

16 - عزه ابوزيد ابراهيم الدقن  تاجر فرد سبق قيده برقم   13577 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  1369 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

17 - عبدالعاطي كيلني محمد مهينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   13740 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

1836 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

18 - مصطفي السبد مصطفي البحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14203 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

396 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

19 - ساميه جوده احمد متولي شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4977 قيد فى 12-03-2003 برقم ايداع  142 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا
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20 - نجوي فرج صميده مقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12393 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  1931 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

21 - عصام عبدالرحمن عبدالرحيم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9433 قيد فى 27-05-2015 برقم ايداع  

579 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لنرك التجاره وانعدام النشاط

22 - احمد محمد حسن الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10600 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع  796 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره نهائيا

23 - احمد حلمي عبدالفتاح متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   11213 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع  765 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

24 - فارس عبد الفتاح على ابو ريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12339 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  

1595 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر واقتصار النشاط على 

المحل الرئيسى فقط

25 - صباح احمد محمود بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4753 قيد فى 27-07-2002 برقم ايداع  403 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

26 - محفوظ علي الدين محفوظ سعدون  تاجر فرد سبق قيده برقم   11758 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع  

108 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة وانعدام النشاط نهائيا

27 - تم تعديل السم التجارى ليصبح سعيد عبد الفتاح محمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1379 قيد فى 

28-12-2005 برقم ايداع  1262 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لنعدام النشاط 

لهذ الفرع

28 - شيماء محمد علي الدمياطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   6552 قيد فى 30-07-2006 برقم ايداع  652 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترك التجاره وانعدام النشاط

29 - محمد احمد محمد جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10647 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع  997 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لوفاة التاجر

30 - زينب ابراهيم محمد الشيشينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3898 قيد فى 16-07-2000 برقم ايداع  626 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لترط التجاره وانعدام النشاط
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رأس المال

1 - اسامه محمد على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   12357 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع   1830 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - نجاح مبروك شعبان فتيانى تاجر فرد سبق قيده برقم   11059 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع   324 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

3 - صبرى ابراهيم عيسى الطنانى تاجر فرد سبق قيده برقم   12148 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع   

1170 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

4 - احمد كامل رمضان زياده تاجر فرد سبق قيده برقم   2780 قيد فى 06-09-1998 برقم ايداع   478 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - عبير ابراهيم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   7786 قيد فى 24-08-2009 برقم ايداع   518 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - محمود على محمود حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم   8160 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   194 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - محمد مصطفى عبد السلم محمد شعير تاجر فرد سبق قيده برقم   5139 قيد فى 09-08-2003 برقم ايداع   

418 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

8 - محمد محمود عبد الجواد جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   9327 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع   202 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

9 - محمد اسماعيل عبد الفتاح محمد خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم   10658 قيد فى 19-07-2017 برقم 

ايداع   1018 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - عبد الحميد محمد عبد الحميد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   4516 قيد فى 25-12-2001 برقم ايداع   

788 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

11 - عبد الحميد محمد عبدالحميد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   4516 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   

239 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

12 - محمد سامى عبد العال ابو عسل تاجر فرد سبق قيده برقم   9386 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع   

430 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - احمد سمير عبد الفتاح داود تاجر فرد سبق قيده برقم   10589 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع   767 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمود محمد عبد القادر كيلني تاجر فرد سبق قيده برقم   12991 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع   

1585 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - باسم منير فوزى اسعد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   14030 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   2515 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - هانم عبد المجيد سعيد عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   7991 قيد فى 13-05-2010 برقم ايداع   

370 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - نجاتى حسن ابراهيم ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   2544 قيد فى 30-03-1998 برقم ايداع   167 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - مصطفى اسماعيل محمد القصراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   8770 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع   

99 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000
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العناوين 

1 - محمد محمد طه ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم    3925 قيد فى 08-08-2000 برقم ايداع    692 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوبرى الطفله طريق ابياء الحمراء بملك / 

هدى توفيق محمد على

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

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع الثوره بملك / ماريان 

نعيم يوسف حنا

3 - خيريه حسن عبد السلم الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    11734 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    13 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة واقد بملك / خلود محمد على عبد الرؤف 

غازى

4 - ضياء سمير كمال الدين شومان تاجر فرد سبق قيده برقم    13686 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

2291 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا بملك / حمدى عبد العال 

الفيل

5 - ضياء سمير كمال الدين شومان تاجر فرد سبق قيده برقم    13686 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

1674 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خربتا بجوار مدرسه زين الثلث 

بملك / رافت سمير كمال الدين شومان

6 - ضياء سمير كمال الدين شومان تاجر فرد سبق قيده برقم    13686 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

1674 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع المودع برقم 2291 

بتاريخ 2022/09/29 واقتصار النشاط على المحل الرئيسى

7 - ايمن احمد عبد الصمد الدخاخني تاجر فرد سبق قيده برقم    4424 قيد فى 08-09-2001 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع الصاوى خلف السوق بملك / 

ياسر ابراهيم على عبد المقصود

8 - ايمن احمد عبد الصمد الدخاخنى تاجر فرد سبق قيده برقم    4424 قيد فى 02-01-2017 برقم ايداع    20 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع الصاوى خلف السوق بملك / احمد عبد 

الصمد والدخاخنى

9 - محمد حمدى ابو اليزيد احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    12196 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع    

1292 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع المستشفى - الطود بملك / 

زينب عبدالجواد عبدالرسول يحيى

10 - على ربيع على عيد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    12829 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    1079 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الجيش بملك / احمد على حسن خير

11 - المجد للستيراد والتصدير والتوريدات ) محمود على محمود حمزه ( تاجر فرد سبق قيده برقم    8160 قيد 

فى 11-01-2011 برقم ايداع    25 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

شارع الثوره بجوار النادى الرياضي - بملك / عبد الجوادعبدالغني عبدالجواد العشرى

12 - محمود نصر محمود علي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    13374 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

806 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة زهور المراء - العباسي - بملك / 

كامل نصر محمود على سالم

13 - القبلن لتصدير الحاصلت الزراعية والفاكهة )عبدالرازق عبدالفتاح سعد قبلن( تاجر فرد سبق قيده برقم    

8307 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    561 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 302 بتاريخ 2022/2/9
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14 - القبلن لتصدير الحاصلت الزراعية والفاكهة )عبدالرازق عبدالفتاح سعد قبلن( تاجر فرد سبق قيده برقم    

8307 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    561 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة قرية اليمان )ى( بجوار مزلقان السكة الحديد حوض مزرعة عبدالمنعم رياض بئر 11/2 حوشة 

1 بملك / عبدالرازق عبدالفتاح سعد

15 - تعديل السم التجارى ليصبح /القبلن لتصدير الحاصلت الزراعيه والفاكهه تاجر فرد سبق قيده برقم    

8307 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    302 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة بجوار قرية اليمان ى بملك / عبدالرازق عبدالفتاح سعد قبلن

16 - مصطفى محمد احمد مصطفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11890 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    

480 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع العمومى قريه بيبان بملك / 

احمد محمد حسين

17 - احمد محمد عبد الهادى الرامى تاجر فرد سبق قيده برقم    10943 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة البلكوس طريق كفر بولين بملك / 

محمد عبد الهادى الرامى

18 - الدامي عبدالسلم عبدالجليل رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    15073 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العزيمه - بملك / فايزه عبدالرحيم 

محمد احمد

19 - محمد محمود عبد الجواد جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    9327 قيد فى 05-03-2015 برقم ايداع    

202 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة بريم امام المسجد البحرى بملكة / 

محمد محمود عبدالجواد جنيدى

20 - فارس عبد الفتاح على ابو ريه تاجر فرد سبق قيده برقم    12339 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خالد ابن الوليد عزبه اولد هاشم 

بملك / اميره عبد الرسول عبد العزيز ابو زيد

21 - فارس عبدالفتاح علي ابو ريه تاجر فرد سبق قيده برقم    12339 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

1762 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خالد ابن الوليد عزبه اولد هاشم 

بملك / اميره عبد الرسول عبد العزيز ابو زيد

22 - فارس عبدالفتاح علي ابو ريه تاجر فرد سبق قيده برقم    12339 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

1762 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 1595 بتاريخ 2023/02/23 الكائن بناحيه منشاه ابو ريه كوم حماده

23 - السيد على عبدالحميد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    14436 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

1181 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شبرا اوسيم بملك / ياسر محمد 

السيد عيسى

24 - شعبان احمد صديق رحومه تاجر فرد سبق قيده برقم    10666 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

1048 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الجمهورية - سيدى خلف 

بملك / ميرفت حسن محمد خلف الفقى

25 - محمد سيد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    11082 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    404 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 6 شارع الثوره - بملك / ناديه ونجوى 

وناجده عبد المقصود احمد دبدوب

26 - نجاتى حسن ابراهيم ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    2544 قيد فى 30-03-1998 برقم ايداع    167 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطيريه - بملك / محمود نجاتي حسن ابو 

زيد
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27 - مصطفى اسماعيل محمد القصراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    8770 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع    

99 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عمومي النعناعي - النجاح - بملك / 

علء عاطف فايز عبدالجليل

28 - حمدى عبد العاطى حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    14292 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة واقد بجوار مدخل واقد بملك / منال 

شفيق محمود
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النشاط

1 - محمد محمد طه ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  3925 قيد فى 08-08-2000 برقم ايداع    692وفى تاريخ  

01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعبئه مواد غذائيه

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

upvc تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / ورشه تصنيع ابواب وشبابيك

3 - عبير ابراهيم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  7786 قيد فى 24-08-2009 برقم ايداع    518وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مخبز بلدى الى كامل

4 - خيريه حسن عبد السلم الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  11734 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    13

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

والمهمات والكسسوارات العسكريه والبيع (

5 - ضياء سمير كمال الدين شومان تاجر فرد سبق قيده برقم  13686 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

1674وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه 

والمهمات والكسسوارات العسكريه والبيع (

6 - ضياء سمير كمال الدين شومان تاجر فرد سبق قيده برقم  13686 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

2291وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  خظيرة مواشى

7 - محمد حمدى ابو اليزيد احمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  12196 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع    

1292وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط الفرع / تصنيع منظفات

8 - على ربيع على عيد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  12829 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    1079وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس والمهمات 

والكسسوارات العسكرية والبيع (

9 - احمد كامل رمضان زياده تاجر فرد سبق قيده برقم  2780 قيد فى 06-09-1998 برقم ايداع    478وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بقاله واعلف

10 - المجد للستيراد والتصدير والتوريدات ) محمود على محمود حمزه ( تاجر فرد سبق قيده برقم  8160 قيد 

فى 11-01-2011 برقم ايداع    25وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  له نشاط فرع / بيع 

نجف وتحف

11 - محمود نصر محمود علي سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  13374 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    806

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  له فرع بنشاط  / مقشره فول سوداني

12 - القبلن لتصدير الحاصلت الزراعية والفاكهة )عبدالرازق عبدالفتاح سعد قبلن( تاجر فرد سبق قيده برقم  

8307 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    561وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تصدير 

حاصلت زراعية وفاكهة

13 - مصطفى محمد احمد مصطفى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11890 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    

480وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / مكتب توريدات

14 - الدامي عبدالسلم عبدالجليل رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  15073 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع    

366وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  له فرع لنشاط  /مطعم فول وطعميه

15 - مسعد رمضان علي حسن التباع تاجر فرد سبق قيده برقم  13338 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

677وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  معرض توك توك وبيع دراجات نارية

16 - محمد اسماعيل عبد الفتاح محمد خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  10658 قيد فى 19-07-2017 برقم 

ايداع    1018وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه تشغيل اخشاب

17 - فارس عبد الفتاح على ابو ريه تاجر فرد سبق قيده برقم  12339 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

1595وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حبوب واعلف
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18 - فارس عبدالفتاح علي ابو ريه تاجر فرد سبق قيده برقم  12339 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

1762وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره شبكات رى وتنقيط

19 - السيد على عبدالحميد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  14436 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    1181

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الفرع / ورشه نجاره

20 - شعبان احمد صديق رحومه تاجر فرد سبق قيده برقم  10666 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    1048

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع تمور

21 - القبلن لتصدير الحاصلت الزراعية والفاكهة )عبدالرازق عبدالفتاح سعد قبلن( تاجر فرد سبق قيده برقم  

8307 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    561وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تصدير 

وفرز وتعبئة حاصلت زراعية وفاكهة

22 - محمد سيد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  11082 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    404وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  له فرع مخبز افرنجي

23 - نجاتى حسن ابراهيم ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2544 قيد فى 30-03-1998 برقم ايداع    167وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  ثلجه تبريد

24 - مصطفى اسماعيل محمد القصراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8770 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع    

99وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  معدات زراعيه

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3925 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2000  برقم ايداع 692.000 الى : النور لتعبئه المواد الغذائيه

2 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14859 وتم ايداعه بتاريخ   

22-11-2022  برقم ايداع 2,951.000 الى : جرين هوم للتنمية الزراعية

3 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15053 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 289.000 الى : الطاهره عبدالمقصود وفا سالم

4 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15053 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 289.000 الى : ل يوجد

5 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3912 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2000  برقم ايداع 652.000 الى : )عبدالشافى لقطع غيار السيارات والبطاريات( محمد ابراهيم محمد 

عبدالشافى

6 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8307 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2011  برقم ايداع 561.000 الى : القبلن لتصدير الحاصلت الزراعية والفاكهة )عبدالرازق عبدالفتاح 

سعد قبلن(

7 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14292 وتم ايداعه بتاريخ   

16-03-2022  برقم ايداع 697.000 الى : المل للمعدات الثقيله
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الشخاص

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

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

2 - السيد خميس كمال  ربيع  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   14684 وتم ايداعه بتاريخ  20-09-2022 برقم 

ايداع    2159تم التأشير فى تاريخ   20-09-2022   بــ  

3 - الطاهره عبدالمقصود وفا سالم  مدير فرع المقيد برقم قيد   15053 وتم ايداعه بتاريخ  07-02-2023 برقم 

ايداع    289تم التأشير فى تاريخ   07-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - اوكا ) O K A ( وليد احمد عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10429 قيدت فى 2017-02-13 

برقم ايداع   269 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لحل الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - شركه  محمد عبد الفتاح مصطفى عبد الوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    10620 قيدت فى 

11-06-2017 برقم ايداع   886 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لحل الشركه

3 - شركة  محمود الزيات وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    13104 قيدت فى 30-12-2020 برقم ايداع   

1952 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل برقم 26 في 

2022/12/31

رأس المال
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العناوين

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

ايداع    631وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع عبدالسلم الشاذلى -

عقار رقم 1 مدخل 2 -الدور الثانى -برج العل-اعل النساجون الشرقيون بملك / احمد محمد يوسف صالح

2 - شركه محمد صبري مطر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     6031 قيدت فى 16-08-2005 برقم ايداع    

599وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشاة ابو وافيه - بملك - احمد محمد 

صبرى مطر

النشاط

1 - شركه محمد صبري مطر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     6031 قيدت فى 16-08-2005 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى الي

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13368   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-04-2021 برقم ايداع    755 الى   شركة محمد عبدا الصافى عبدا فراج وشركائة رمانة 

عبدالسلم عبدالحليم عباده ومحمد حمدى لطفى سلم
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الشخاص

1 - محمد عبدا الصافى عبدا فراج  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13368   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  

2 - محمد حمدى لطفى سلم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13368   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  

3 - محمود على على عيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13368   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  تخارج بعد ان استلم كافة حقوقة 

وتخالص بما له وماعلية من قبل الشركة

4 - رمانه عبد السلم عبد الحليم عباده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13368   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2021 برقم ايداع   755 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  واتفق الشركاء محمد عبدا 

الصافى عبدا فراج ورمانه عبدالسلم عبدالحليم عباده ومحمد حمدى لطفى سلم على ان يكون لهم حق الدارة 

والتوقيع للشركاء الثلثة منفردين او مجتمعين لستخراج التراخيص باسم الشركة وعنوانها وتجديدها واى اوراق 

تخص نشاط الشركة وذلك بشرط ال تكون العمال من شانها المساس باصول الشركة ويكون هدفها تحقيق 

اغراض الشركة وتسيير العمل بداخلها ام اى تصرفات من رهن او بيع عقارات الشركة او معداتها او الحصول 

على قروض للشركة بوافقة الطراف مجتمعين
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تجديد افراد

1 - محمد محمد طه ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3925   قيدت فى   08-08-2000 برقم ايداع    692 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

2 - طلبه محمد طلبه مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6694   قيدت فى   21-11-2006 برقم ايداع    

902 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

3 - المغربى للستيراد والتصدير وتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10947   قيدت فى   

14-01-2018 برقم ايداع    44 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-13

4 - مبروكه محمود عبدالعال محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6218   قيدت فى   14-01-2006 برقم 

ايداع    35 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

5 - هاني مهنا للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4941   قيدت فى   23-02-2003 برقم ايداع    

91 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-22

6 - هشام فهمى عبد القادر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8161   قيدت فى   12-01-2011 برقم ايداع    

26 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

7 - محمد محمد عبدالبصير ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1987   قيدت فى   03-04-1997 برقم ايداع    

181 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

8 - احمد كامل رمضان زياده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2780   قيدت فى   06-09-1998 برقم ايداع    

478 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-05

9 - صباح عبد الواحد محمود عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4180   قيدت فى   21-02-2001 برقم 

ايداع    152 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

10 - احمد عيد احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7140   قيدت فى   09-09-2007 برقم ايداع    

694 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

11 - احمد محمد عبد الفتاح بسيونى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8767   قيدت فى   2013-02-03 

برقم ايداع    91 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

12 - هشام مبروك محمد جمال العو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10822   قيدت فى   02-11-2017 برقم 

ايداع    1618 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

13 - نجاح مبروك شعبان فتيانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11059   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    

324 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

14 - السيد السيد محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6667   قيدت فى   08-11-2006 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

15 - الهامى ميشيل الهامى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10523   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    536 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

16 - محمد يونس محمود يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3997   قيدت فى   25-09-2000 برقم ايداع    

827 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-24

17 - مصطفي علي عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6766   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

18 - فوزيه عيسى حسب ا عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8343   قيدت فى   18-09-2011 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17
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19 - عبدالمقصود محمود محمد مسعود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10941   قيدت فى   

11-01-2018 برقم ايداع    32 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-10

20 - صبحي محمد مصطفي غيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6456   قيدت فى   01-06-2006 برقم ايداع    

461 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

21 - احمد مصطفى رمضان محمود محمد الجويتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10570   قيدت فى   

03-05-2017 برقم ايداع    683 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

22 - اكرام كمال حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2083   قيدت فى   03-06-1997 برقم ايداع    302 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

23 - محى الدين جابر احمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7091   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

607 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

24 - محمد السيد عبد الرحيم الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9665   قيدت فى   06-12-2015 برقم 

ايداع    1289 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

25 - تساهيل رمضان احمد بغدادى شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10719   قيدت فى   2017-09-07 

برقم ايداع    1292 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

26 - هاني مجدي وليم عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6650   قيدت فى   19-10-2006 برقم ايداع    

831 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

27 - عطيه محفوظ عطيه سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9939   قيدت فى   19-04-2016 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

28 - سعد عبد القوى سعد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10566   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

674 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

29 - ناديه حافظ امين عبد الل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10836   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

1681 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

30 - رمضان احمد عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10983   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

171 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

31 - هدى علوانى عطيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2216   قيدت فى   06-09-1997 برقم ايداع    454 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

32 - حاتم سعيد فتوح عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10711   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

1239 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

33 - احمد محمد عبد الهادى الرامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10943   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    40 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

34 - ابو سيف لتجارة السيارات ) ضيف عبدا عبداللطيف ابو سيف(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11045   

قيدت فى   22-02-2018 برقم ايداع    301 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-21

35 - سامى فتحى محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2244   قيدت فى   18-09-1997 برقم ايداع    

486 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

36 - خالد ابراهيم حماد سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8821   قيدت فى   02-04-2013 برقم ايداع    

248 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

37 - منال نبيه حسب النبى يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5252   قيدت فى   20-12-2003 برقم 

ايداع    655 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-19
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38 - رضا اسماعيل احمد محمود زامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7294   قيدت فى   15-01-2008 برقم 

ايداع    28 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

39 - احمد عبد الصادق احمد حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11028   قيدت فى   20-02-2018 برقم 

ايداع    266 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

40 - عصام عبدالرحمن عبدالرحيم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9433   قيدت فى   27-05-2015 برقم 

ايداع    579 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

41 - احمد محمد حسن الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10600   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

796 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

42 - محمد اسماعيل عبد الفتاح محمد خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10658   قيدت فى   

19-07-2017 برقم ايداع    1018 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-18

43 - احمد حسن ابراهيم محمد ابراهيم حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8791   قيدت فى   2013-02-20 

برقم ايداع    153 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

44 - محمد سامى عبد العال ابو عسل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9386   قيدت فى   27-04-2015 برقم 

ايداع    430 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

45 - صباح احمد محمود بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4753   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

403 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

46 - شرف للحدايد والبويات ) مصطفى محمد ابراهيم سيد شرف (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8345   قيدت 

فى   21-09-2011 برقم ايداع    672 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-20

47 - هانى سعيد غريب حسن غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9418   قيدت فى   20-05-2015 برقم 

ايداع    538 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

48 - ياسر كامل سعيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2431   قيدت فى   11-01-1998 برقم ايداع    

21 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

49 - هانم عبد المجيد سعيد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7991   قيدت فى   13-05-2010 برقم 

ايداع    370 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

50 - محمد مختار عبد القوى هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8792   قيدت فى   26-02-2013 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

51 - محمد احمد محمد جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10647   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

997 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

52 - محمد محمد عبد الجيد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10949   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

49 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

53 - نجاتى حسن ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2544   قيدت فى   30-03-1998 برقم ايداع    

167 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-29

54 - زينب ابراهيم محمد الشيشينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3898   قيدت فى   16-07-2000 برقم ايداع    

626 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-15

55 - مصطفى اسماعيل محمد القصراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8770   قيدت فى   05-02-2013 برقم 

ايداع    99 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

Page 23 of 24 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - اوكا ) O K A ( وليد احمد عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10429  قيدت فى  2017-02-13 

برقم ايداع   269 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  

12:00:00ص

2 - شركة  اميمة عبد العزيز الديب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4275  قيدت فى  05-05-2001 برقم 

ايداع   328 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00

ص

3 - شركه  عبد الرؤف حمادة عبد الرؤف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1847  قيدت فى  2008-02-07 

برقم ايداع   102 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص

4 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   1847  قيدت فى  07-02-2008 برقم ايداع   102 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

5 - شركة عايده احمد الصباغ واولدها خلفاء المرحوم  محمد ابراهيم الصباغ   شركة سبق قيدها برقم :   2058  

قيدت فى  24-05-1997 برقم ايداع   270 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/05/2027  12:00:00ص

6 - عايده احمد الصباغ واولدها خلفاء المرحوم  محمد ابراهيم الصباغ   شركة سبق قيدها برقم :   2058  قيدت 

فى  24-05-1997 برقم ايداع   271 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

7 - شركه  عمرو موسى محمد البطينى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10987  قيدت فى  2018-02-06 

برقم ايداع   183 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

8 - شركه عبد الرؤف مصطفى محمد خاطر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8870  قيدت فى  

26-05-2013 برقم ايداع   400 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2023  12:00:00ص
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