
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب كفر الدوار شهرفبراير سنة 2023

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

Page 1 of 47 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

قيود أفراد

1 - هناء محمد السيد ابراهيم ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 800 

ورقم قيد 34733    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة البحيرة شارع الوحده الصحيه-عزبه 

كنج عثمان-بملك/خميس احمد محمد عرابى

2 - يوسف محمود يوسف احمد الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

802 ورقم قيد 34734    محل رئيسى  عن روائح وعطور, بجهة محافظة البحيرة خلف معرض سمر بملك / 

هناء عبدالمنعم كامل حسين

3 - شيماء محمد محمود عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 804 

ورقم قيد 34735    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه ) فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة محافظة 

البحيرة ش الشريف العكريشة - بملك / حسان عبد العزيز السيد

4 - مصطفى السيد خضر عبدالقادر . تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

809 ورقم قيد 34736    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ., بجهة محافظة البحيرة شارع مجمع الخدمات - كوم 

البركه - بملك / اكرام حسن عبدالقادر .

5 - دنيا محمد مصطفى احمد عمارة تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 811 

ورقم قيد 34737    محل رئيسى  عن محل تجارة الجملة للسجائر والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ, بجهة 

محافظة البحيرة ش الترعة العمومى - السعرانية بملك / محمد حسن محمد على محمود

6 - جورج نادر نصرى فوزى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 814 ورقم 

قيد 34739    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة البحيرة ش بلل بجوار مستشفى بلل بملك / 

سلمة السيد عبدالعزيز

7 - محمود احمد ابراهيم عبادى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 819 

ورقم قيد 34740    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فى حدود المسموح به قانونا ( ., بجهة محافظة البحيرة 

الوسطانيه - بملك / احمد ابراهيم عبدربه عبادى .

8 - ابراهيم عبدالسلم محمد موسى الديب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 820 ورقم قيد 34741    محل رئيسى  عن مكتب استصلح وتقسيم وتوريد مستلزمات الراضى الزراعيه 

وتركيب وتصميم شبكات الرى الحديثه والصرف, بجهة محافظة البحيرة مرجان-بملك/مصطفى عبدالسلم محمد 

موسى

9 - موسى صبحى محمود موسى الشريف . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 824 ورقم قيد 34742    محل رئيسى  عن بيع مخللت ., بجهة محافظة البحيرة ع المرسه - كوم البركه - 

بملك / محمد سامى انور حميده .

10 - فاتن حسنى عرفه محمد المالحى . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

827 ورقم قيد 34743    محل رئيسى  عن كوافير ) بيوتى سنتر ( ., بجهة محافظة البحيرة اعلى كافتريا الحسنى 

حى المستقبل - الحدائق - بملك / بلل محمد يوسف على هيكل .

11 - السيد متولى عثمان العوفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 831 

ورقم قيد 34744    محل رئيسى  عن مكتب عموم التصدير ., بجهة محافظة البحيرة كوم اشو - بملك / مدحت 

السيد متولى عثمان

12 - معاذ محمد عبدالستار محمد جاد . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

832 ورقم قيد 34745    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار ماكينات الخياطه ., بجهة محافظة البحيرة شارع 

الفراكه - عزبه خالد - بملك / عبير حنفى بيومى الشافعى .
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13 - احمد محمد عبدالمقصود محمد شومان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 835 ورقم قيد 34746    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة قرية النخلة البحرية بملك / ماهر عبدالمقصود محمد شومان

14 - سامح محمد عبد السلم محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

843 ورقم قيد 34747    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة البحيرة شارع عيسى الحمر - كفر 

الدوار البلد - بملك / ياسمين عبد السلم عبد السلم محمد

15 - هند احمد محمد السداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 844 ورقم 

قيد 34748    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة قرية عزيز بحرى - برسيق بملك / حمدى 

احمد حسبو حجازى

16 - احمد محمد عبدالجواد محمد عاشور . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 848 ورقم قيد 34749    محل رئيسى  عن محل بيع عدد ., بجهة محافظة البحيرة زهراء الحدائق - بملك / 

السيد سالم محمد على سالم .

17 - سعيد شوقى حميده على حسانين . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

849 ورقم قيد 34750    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة شارع فرن الجرف من 

شارع المحكمه - بملك / صابرين جمعه حميده على .

18 - شاديه سلمه محمد عبدالرحمن شتا . تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

852 ورقم قيد 34751    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ., بجهة محافظة البحيرة سيدى شحاته - بملك / محمد 

رجب توفيق خليفه .

19 - دنيا شعبان عبدالصمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

857 ورقم قيد 34752    محل رئيسى  عن محطه تعبئه وتغليف خضروات ومخللت, بجهة محافظة البحيرة 

سيدى غازى-شعبان عبدالصمد ابراهيم ابراهيم

20 - رجب البدرى محمد احمد . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 863 

ورقم قيد 34754    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ., بجهة محافظة البحيرة شارع الجيش -= بملك / مختار 

احمد على عبدالرحيم .

21 - جورج صموئيل جرجس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

872 ورقم قيد 34755    محل رئيسى  عن بيع نظارات طبية ., بجهة محافظة البحيرة شارع طلعت حرب - 

بملك / شكرى فهيم جرجس

22 - محمد سيد ابراهيم عبدالغنى قمبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

873 ورقم قيد 34756    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة البحيرة ش22 متفرع من شارع المكمة 

بملك/ هشام يحيى كامل محمد

23 - سنيه عبدالفتاح ابراهيم الجندى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

880 ورقم قيد 34757    محل رئيسى  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة امين باشا-بملك/باسم 

فوزى ابراهيم السيد القاضى

24 - محمد رجب محمد مصطفى الشابورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 894 ورقم قيد 34758    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة عزبه طعيمه 

نصرا-بملك/رجب محمد مصطفى الشابورى
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25 - عبد الفتاح نبيل الشحات السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

897 ورقم قيد 34759    محل رئيسى  عن اكسسوار سيارات, بجهة محافظة البحيرة الحدائق خلف المطافى - 

بملك / هشام سعد محمد الحضرى

26 - مؤمن محمد مهدى سلمه محمد الدقله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 916 ورقم قيد 34760    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت, بجهة محافظة البحيرة شارع الوفاء المهاجرين 

بملك/ احمد فرج محمد اسماعيل

27 - محمد حمدى طاهر احمد عبد الدايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

919 ورقم قيد 34761    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة البحيرة شارع حلقه السمك - بملك / محفوظ عبد 

ربه سعد

28 - عماد احمد محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 922 

ورقم قيد 34762    محل رئيسى  عن مكتب تصدير خضروات وفاكهه ., بجهة محافظة البحيرة ش الحلوانى كفر 

سليم - بملك / سامى السيد محمد عبد العال

29 - محمد سعيد محمد عبيد جنيدى . تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

926 ورقم قيد 34763    محل رئيسى  عن مقاولت اليكتروميدكانيكال ., بجهة محافظة البحيرة برج العمده - 

مدخل كفر الدوار - بملك / عادل السيد حسن الوكيل .

30 - محمود احمد رزق محمد عبادى . تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

932 ورقم قيد 34764    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس الجاهزة وبيع وتجارة وتوريد الملبس الجاهزة 

واكسسوارتها والتصدير ., بجهة محافظة البحيرة عزبه خالد - بملك / احمد رزق محمد عبادى .

31 - السيد سعيد محمد محمد قطقاط . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

935 ورقم قيد 34766    محل رئيسى  عن اعلف ., بجهة محافظة البحيرة كوم اشو - بملك / العربى عوض 

محمد محمد .

32 - الشربينى للمقاولت العمومية ) رفعت الشربينى الشربينى الجوهرى ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 937 ورقم قيد 34767    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة 

محافظة البحيرة ش ابونعيم - اسطوفان - كفر سليم بملك / شيماء صلح محمد عبدالتواب

33 - الهام عبد الرازق محمدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

939 ورقم قيد 34768    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة, بجهة محافظة البحيرة ع غنيم - بملك / هدى 

عبد الرازق محمدين احمد

34 - امين سعد جمعه امين عبدالواحد . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

941 ورقم قيد 34769    محل رئيسى  عن خدمات محمول ., بجهة محافظة البحيرة شارع سلم الميزانه - بملك 

/ محمد عادل مبروك على حجاج .

35 - محمود عطية عبدالمجيد زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 943 

ورقم قيد 34770    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة البحيرة ش مدبولى - بجوار الشهر العقارى - 

الحدائق بملك / ليلى محمود ابوالفتوح محمد

36 - اسلم عبدالعزيز محمود عبدالعزيز . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

946 ورقم قيد 34771    محل رئيسى  عن مكتبه ., بجهة محافظة البحيرة بولس - بملك / عبدالعزيز محمود 

عبدالعزيز السيسى .
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37 - رمضان حامد رجب الشريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 947 

ورقم قيد 34772    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة البحيرة ش المحكمه - بملك / عيشه عبده عبد 

المقصود لملوى

38 - حسين يونس شعيب الغبش . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 949 

ورقم قيد 34773    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة الحدائق بجوار المبرة - 

بملك / اشرف اتور عبدالدايم ابراهيم .

39 - عياد موسى قنفود دوقه . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 952 ورقم 

قيد 34774    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة شارع جامع السلم - بملك / 

اشرف انور عبدالدايم ابراهيم .

40 - عبدالسميع معدول محمد مريخى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

955 ورقم قيد 34775    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة الحدائق بجوار 

المطافى - بملك / اشرف انور عبدالدايم ابراهيم .

41 - عبدا موسى قنفود دوقه . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 957 

ورقم قيد 34776    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بملك / اشرف 

انور عبدالدايم ابراهيم .

42 - احمد بسيونى عبدالحليم بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

960 ورقم قيد 34777    محل رئيسى  عن محل علفه, بجهة محافظة البحيرة حجاج بولين-بملك/امل محمد 

جمعه شوشه

43 - محمود محمد عبدالحليم محمد شحاته . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 961 ورقم قيد 34778    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وعموم التصدير ., بجهة محافظة البحيرة 

انطونيادس - بملك / محمد عبدالحليم محمد شحاته .

44 - سعد احمد سعد عبد الرازق ناجى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

971 ورقم قيد 34779    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة قرية القصر المصرى امام مقابر 

القرية ش مسجد فاطمه الزهراء - قافله - بملك / ورثة شحاته سعد خير

45 - احمد عبدالهادى شاكر زهرى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

974 ورقم قيد 34780    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ., بجهة محافظة البحيرة قريه العزه شمال التحرير - 

بملك / شريف الشافعى عبدالهادى شاكر .

46 - ) القزاز لتجاره العدد اليدويه ) سامح سعيد على محمد القزاز ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 983 ورقم قيد 34781    محل رئيسى  عن تجاره العدد اليدويه, بجهة محافظة البحيرة 

ش جمال محروس الطريق الدواى - المهاجرين - بملك / عزيزة محمود محمد صالح

47 - احمد ابوزيد على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 985 

ورقم قيد 34782    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة طلمبات برسيق بملك/ 

ابوزيد احمد ابوزيد على عبدالعال زيد

48 - فؤاد محمد يوسف محمد . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 989 

ورقم قيد 34783    محل رئيسى  عن محل موبيلت محمول ., بجهة محافظة البحيرة جريشا - كوم اشو - بملك / 

عمرو فؤاد محمد يوسف .

Page 5 of 47 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

49 - محمود ابراهيم محمد عبدالمتجلى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 991 ورقم قيد 34784    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة البحيرة العكريشه-بملك/

ابراهيم محمد عبدالمتجلى

50 - ممدوح السيد عبد الستار الحمادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

996 ورقم قيد 34785    محل رئيسى  عن اجهزة ومستلزمات طبية, بجهة محافظة البحيرة ارض يونس - 

الحدائق - بملك / محمد محمد غانم

51 - فاطمه عبدالناصر اسماعيل على حسين الدلشى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 1000 ورقم قيد 34786    محل رئيسى  عن مكتب للتجاره والتوزيع مستحضرات 

تجميل وتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة البحيرة الوسطانيه-بملك/محمود صبحى محمد على بكر

52 - اصيلة عبدالفتاح مقبل عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1003 ورقم قيد 34787    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة البحيرة ابيس 5 / 6 الصيادين بملك / 

رمضان مهدى عبدالكريم مهدى

53 - رفاعى شحات بسيونى على احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1026 ورقم قيد 34788    محل رئيسى  عن خرده, بجهة محافظة البحيرة شارع السوق ق ابوقير بجوار نقطه 

عرابى-بملك/عبدا شحات بسيونى على

54 - احمد معوض محمود محمد . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1032 

ورقم قيد 34789    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة الكنايس - بملك / عفاف 

محمد محمود محمد .

55 - نور الدين رجب محمود رمضان الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1035 ورقم قيد 34790    محل رئيسى  عن ادوات منزليه ., بجهة محافظة البحيرة برج 25 يناير شارع 

المحكمه - بملك / صبرى حسين محمود محمد رمضان .

56 - سمير عبدالسميع عبدالمجيد سيد احمد . تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1036 ورقم قيد 34791    محل رئيسى  عن محل عطور ., بجهة محافظة البحيرة برج الطباء شارع 26 

يوليو - بملك / صلح محمد صلح فرج سرور .

57 - سامى مدحت محمد ابراهيم غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1044 ورقم قيد 34792    محل رئيسى  عن تطريز يدوى, بجهة محافظة البحيرة ش مسجد النور - انطونيادس 

بملك/ احمد عبدالحميد محمد عبدربه

58 - احمد رجب عبدالرسول البيومى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1058 ورقم قيد 34793    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه ومكتب استشارات هندسيه, بجهة محافظة 

البحيرة شارع الحدائق-بملك/وليد جمعه محمود عامر

59 - اشرف قطب محمد الشنشورى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1063 ورقم قيد 34794    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا تصوير المستندات (", بجهة محافظة البحيرة 

الحدائق خلف المدرسة العدادية - بملك / صفاء فتحى يوسف المغربى

60 - ) الشريف لتصدير وتوريد الخضار والفاكهه واللحوم ) يوسف دسوقى على حفناوى الشريف . تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1065 ورقم قيد 34795    محل رئيسى  عن مكتب 

تصدير وتوريد خضار وفاكهه ولحوم ., بجهة محافظة البحيرة شارع عدلى متفرع من شارع المحكمه - الميزانه - 

بملك / صفيه زغلول محمد حماد .
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61 - محمد خالد عبدالفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1067 

ورقم قيد 34796    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة البحيرة قرية القبوه - سيدى غازى بملك / 

ابراهيم جمعة مصطفى عبدالرحيم

62 - مصطفى احمد عبدالعزيز يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1069 ورقم قيد 34797    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة البحيرة عزبة البنك بملك / رجب 

عبدالمنعم عبدالعزيز يونس

63 - حيات محمد عبد ربه السعدنى تاجر فرد  رأس ماله 8,600.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1087 

ورقم قيد 34799    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - عزبة صيدناوى الكبرى 

بملك / شوقى جمعه احمد السحت

64 - )الجمال لتجارة الملبس الجاهزة( - محمد احمد محمد الجمال . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 1095 ورقم قيد 34800    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه ., بجهة محافظة 

البحيرة المنشيه الجديده - كفر سليم - بملك / شريف احمد محمد الجمال .

65 - احمد على محمود حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1101 

ورقم قيد 34801    محل رئيسى  عن مكتب رحلت)بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللزمه من هيئه 

النقل البرى والبحرى(, بجهة محافظة البحيرة ابيس9-3-بملك/على محمود حسنين اسماعيل

66 - منال على محمد احمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1103 

ورقم قيد 34802    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة منشية الهلباوى - بملك / 

نصرالدين شوشه احمد ابراهيم

67 - نوال محمود عبدالغنى مرسى طاحون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1105 ورقم قيد 34803    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة البحيرة منشية الهلباوى 

بملك / عماد فتحى عبدالغنى طاحون

68 - عصام  محمد حسن على السكران تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1114 ورقم قيد 34804    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) في حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة المهاجرين - بملك / محمد حسن على السكران

69 - محمد ابراهيم السيد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1120 ورقم قيد 34805    محل رئيسى  عن تجارة اعلف ., بجهة محافظة البحيرة المصمودى - زهره - بملك / 

محمد درويش احمد

70 - صيدلية د/عايده شعبان صالح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1129 ورقم قيد 34806    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة كوم البركه بجوار الكوبرى مدخل 

خط الشريط-بملك/محمد متولى عثمان العوفى

71 - محمد شكرى بسيونى على ابو ورده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1134 ورقم قيد 34807    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ., بجهة محافظة البحيرة 6 شارع المجاهدين 

امام صيدلية العائلت - بملك / شريف محمد ابراهيم حيدر

72 - محمود يوسف احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1136 

ورقم قيد 34808    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات ., بجهة محافظة البحيرة سيدى شحاته - بملك / 

عادل عبد المولى موسى ابراهيم

Page 7 of 47 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

73 - صبحيه حسن عيسوى جابر . تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1149 ورقم قيد 34810    محل رئيسى  عن علفه وحبوب ., بجهة محافظة البحيرة صيدناوى الكبرى - سيدى 

غازى - بملك / صبحى رمضان على جابر .

74 - مصطفى احمد السيد غازى عماره تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1150 ورقم قيد 34811    محل رئيسى  عن تجاره محمول ., بجهة محافظة البحيرة ش المحكمه - بملك / احمد 

السيد غازى عماره

75 - احمد طه السيد محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1152 

ورقم قيد 34812    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة البحيرة ش المحور العكريشة بملك / طه السيد 

محمد بدوى

76 - احمد احمد محمود محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1154 

ورقم قيد 34813    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه-بملك/احمد توفيق 

عبدالفتاح مصطفى

77 - شيماء سامى محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1161 ورقم قيد 34814    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة البحيرة كرم الزمام-سيدى غازى-بملك/جمعه 

سعيد ابراهيم احمد

78 - شيماء اسماعيل محمد على بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1169 ورقم قيد 34815    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وعموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة شارع بنك 

القاهره-متفرع من شارع المحكمه-بملك/عيد عبدالشافى محمد عبدا

79 - محمد بركات عبدالغنى السيد بركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1172 ورقم قيد 34816    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية جافة, بجهة محافظة البحيرة 14 شارع مصطفى 

كامل بملك / عصام لمعى عبدالغفار محمد

80 - ايمن سمير ضيف جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1180 

ورقم قيد 34817    محل رئيسى  عن تجاره اعلف ., بجهة محافظة البحيرة عزبه كناكى كوم اشو - بملك / محمد 

ضيف جمعه جمعه

81 - صيدليه د/ ساره سعيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1183 ورقم 

قيد 34818    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة البحيرة شارع متفرع من شارع محمد عامر جاب ا-

بملك/فهيمه محمد عطا ابوعمه

82 - وائل احمد محمد عبدالرازق . تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1184 ورقم قيد 34819    محل رئيسى  عن نسيج منسوجات ., بجهة محافظة البحيرة شارع بورسعيد - عزبه 

غربال - بملك / علء عطيه محمد احمد .

83 - غنيمه خليل حميده حسن القرع . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1193 ورقم قيد 34820    محل رئيسى  عن مكتب بيع مستلزمات مزارع ., بجهة محافظة البحيرة العرقوب - 

بملك / رفيق عبدالستار عطيه عبدالرازق .

84 - نجفه جمعه عبد الجواد نصر تاجر فرد  رأس ماله 17,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1194 

ورقم قيد 34821    محل رئيسى  عن تجارة اعلف ., بجهة محافظة البحيرة العكريشة - بملك / مصطفى ماهر  

مصطفى عبد المطلب
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85 - صفاء عبدالهادى بريك عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1196 ورقم قيد 34822    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة العكريشه-بملك/خميس 

مصطفى عبدالمطلب

86 - اسراء جمعة بريك عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1204 ورقم قيد 34823    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة العكريشة بملك/ محمد 

مصطفى عبدالمطلب مصطفى

87 - محمد جمال عبد المطلب مصطفى الشريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 1206 ورقم قيد 34824    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة ع الشناوى 

- العكريشه - بملك /محموود جمال عبد المطلب مصطفى

88 - امل خميس عثمان عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1208 ورقم قيد 34825    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة العكريشة ملك/ ماهر مصطفى 

عبدالمطلب

89 - جمال عبدالمطلب مصطفى الشريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1209 ورقم قيد 34826    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والعلف, بجهة محافظة البحيرة عزبه الشناوى 

العكريشه-بملك/ليلى محمد بدر روتان

90 - ياسمين مصطفى عبدالمطلب الشريف . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1211 ورقم قيد 34827    محل رئيسى  عن محل تجاره علفه ., بجهة محافظة البحيرة العكريشه - بملك / 

مصطفى ماهر مصطفى عبدالمطلب .

91 - اكرام عبدالفتاح على رجب تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1215 

ورقم قيد 34828    محل رئيسى  عن محل تجارة اعلف, بجهة محافظة البحيرة العكريشة بملك/ احمد محمد 

مصطفى عبدالمطلب

92 - ساره عزالدين عباس جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1216 ورقم قيد 34829    محل رئيسى  عن استغلل عنبر ثلجه رقم 3, بجهة محافظة البحيرة الخضره - 

بجوار سور شركه صباغى - البيضا - بملك / مهدى مبروك السيد مرزوق .

93 - منى ابراهيم قطب شهاوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1220 

ورقم قيد 34830    محل رئيسى  عن محل تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة العكريشه-بملك/خميس مصطفى 

عبدالمطلب

94 - زينات عادل حسن محمد على ابوسليمان . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1222 ورقم قيد 34831    محل رئيسى  عن استغلل عنبر ثلجه رقم 4, بجهة محافظة البحيرة الخضره - 

بجوار شركه صباغى - البيضا عنبر رقم 4 - بملك / مهدى مبروك السيد مرزوق .

95 - سناء سعيد مرسى جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1223 

ورقم قيد 34832    محل رئيسى  عن استغلل عنبر ثلجة رقم 1, بجهة محافظة البحيرة الخضره بجوار سور 

شركة صباغى البيضا بملك / مهدى مبروك السيد مرزوق

96 - نورهان مهدى مبروك السيد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1226 ورقم قيد 34833    محل رئيسى  عن استغلل عنبر ثلجة رقم 2, بجهة محافظة البحيرة الخضره - 

بجوار سور شركه صباغى البيضا - بملك / مهدى مبروك السيد مرزوق
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97 - ماهر مصطفى عبدالمطلب مصطفى الشريف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 1228 ورقم قيد 34834    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة البحيرة العكريشة 

بملك/ محمد جمال عبدالمطلب مصطفى

98 - ابراهيم عبدالباسط محمد نصر . تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1232 ورقم قيد 34835    محل رئيسى  عن ورشه ملبس ., بجهة محافظة البحيرة زقيلح - الخط الوسطانى - 

بملك / على حسن محمد علوانى .

99 - اسماء جمال مصطفى كامل نجم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1235 ورقم قيد 34836    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والعلف ., بجهة محافظة البحيرة ع الرومى - 

بملك / سليم محمد احمد محمد عيسى

100 - ناجى مصطفى زين الدين احمد مصطفى ماضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 1239 ورقم قيد 34837    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى ., بجهة محافظة البحيرة 

عزبة بون محلة كيل - بملك / نجاة ابو المجد نعيم احمد

101 - احمد رجب مصيلحى ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1241 ورقم قيد 34838    محل رئيسى  عن بيع بن ., بجهة محافظة البحيرة ش السوق - الحدائق - بملك / احمد 

مصطفى السيد

102 - احمد رزق مرسى قطب الساعى . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1247 ورقم قيد 34839    محل رئيسى  عن بقاله ., بجهة محافظة البحيرة شارع مصطفى صبرة - كفر سليم - 

بملك / محمد مرسى قطب الساعى .

103 - محمد فؤاد حاتم العسكرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1248 

ورقم قيد 34840    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة زهره شارع المصمودى-بملك/جمعه سعد 

حسن على عبدالسيد

104 - كريمه السيد السيد غازى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1249 

ورقم قيد 34841    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ., بجهة محافظة البحيرة ش اسماعيل شحاته - بملك / 

طاهر عبد الفتاح قاسى

105 - ) الساعدى للمقاولت ) شعبان سيد حميده الساعدى . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 1264 ورقم قيد 34842    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة 

البحيرة بلقطر الغربيه - بملك / سمير سيد حميده الساعدى .

106 - همت ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم دياب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 1268 ورقم قيد 34843    محل رئيسى  عن معمل منتجات البان, بجهة محافظة البحيرة النخله القبليه-

بملك/فتحى محمد عبدالفتاح على عيد

107 - د / ولء مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1271 ورقم قيد 

34844    محل رئيسى  عن صيدلية ., بجهة محافظة البحيرة خلف كوكى بروست مدخل الكوبرى العلوى - بملك 

/ يحيى  زكريا ابراهيم محمد

108 - سهير رزق سعد مبارك . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1272 

ورقم قيد 34845    محل رئيسى  عن تجاره اعلف حيوانيه ., بجهة محافظة البحيرة النشو البحيرى - بملك / 

انور محمد عبدالعزيز عكاشه .
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109 - الباشا لمهمات المن وكاميرات المراقبة ) محمد سلمة محمد سالم باشه ( تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1273 ورقم قيد 34846    محل رئيسى  عن مكتب مهمات 

المن الصناعى ومكافحة الحريق وكاميرات المراقبة السلكية ماعدا الكاميرات اللسلكية ., بجهة محافظة البحيرة 

زهراء الحدائق بملك / اميرة السيد عبدالسلم خطاب

110 - رشا عبد الستار الصافى بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1279 ورقم قيد 34847    محل رئيسى  عن تجارة اعلف حيوانيه ., بجهة محافظة البحيرة النشو البحرى - 

بملك / عبد ا نبيل عبد المنعم عبد الجواد

111 - بسنت جورج ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1285 ورقم قيد 34848    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة البحيرة 8 الحدائق - خلف التطبيقيين 

بملك / هشام سعيد متولى عاشور

112 - مبروكه عبدالمعطى عبدالحليم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1286 ورقم قيد 34849    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة البحيرة الحاجر-سيدى غازى-بملك/

سلمه عبدالمعطى عبدالحليم

113 - محمود عبد المنعم لعموم التصدير ) محمود عبد المنعم عباس ابو ابراهيم ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1302 ورقم قيد 34851    محل رئيسى  عن عموم التصدير 

., بجهة محافظة البحيرة الوسطانية- بملك / ثناء عبد الفضيل محمد محفوظ

114 - ضياء السيد منتصر رضوان . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1303 ورقم قيد 34852    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ., بجهة محافظة البحيرة الحدائق - بجوار 

نقابه التطبيقيين - بملك / محمد محمد غانم .

115 - حماصه سعيد جمعه عبدالقادر ابوحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 1306 ورقم قيد 34853    محل رئيسى  عن مكتب عموم التصدير, بجهة محافظة البحيرة منشأة عامر-

بملك/سعيد جمعه عبدالقادر ابوحسن

116 - عبدالرحمن حمدى عبده سالم احمد . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 1312 ورقم قيد 34854    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات ولعب اطفال ., بجهة محافظة البحيرة 

دوران سيدى شحاته - خلف مدرسه عبدالعال - بملك / علء الدين محمد حجازى محمد كرار .

117 - ابراهيم سامح ابراهيم حسن ابراهيم . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 1321 ورقم قيد 34855    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عموميه واعمال هدم 

وانشاء ., بجهة محافظة البحيرة شارع ابوزيد - السناهره - بملك / فاطمه احمد محمود .

118 - هانى اللفى عطيه فرج . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1337 

ورقم قيد 34857    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات صحيه وحدايد وبويات ., بجهة محافظة البحيرة قريه 

المختار - سيدى غازى - بملك / وليد حامد شحاته موسى

119 - علء صالح عوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1341 

ورقم قيد 34858    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة البحيرة عزبه لطيف-بيداروس بطروس-

بملك/مدحت صالح عوض محمود

120 - محمود عبد الرحيم عبد الواحد عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 1344 ورقم قيد 34859    محل رئيسى  عن مصوغات ذهبيه ) بعد الحصول على الموافقات اللزمة من 

مصلحة الموازين والدمغة (, بجهة محافظة البحيرة عماره النشار - ش الجمهورية - بملك / محمود مسعود سعد 

خميس
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121 - علء خميس على محمد ابو احمد . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1347 ورقم قيد 34860    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف وحبوب ., بجهة محافظة البحيرة نوبار - الخضره 

- بملك / خضره محمود محمد سالم .

122 - سلمى  مصطفى احمد احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1360 ورقم قيد 34862    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل ., بجهة محافظة البحيرة بجوار عبد الرحمن 

الصعيدى لقطع غيار السيارات الميزانه ش المام الشافعى - بملك / رمضان على بدوى الهوارى .

123 - صيدليه د / جهاد مسعد القادوسى . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1363 ورقم قيد 34863    محل رئيسى  عن صيدليه ., بجهة محافظة البحيرة قريه القلعه - الملقه - بملك / عمرو 

احمد احمد ابو حسين .

124 - اسلم ماهر دسوقى محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1367 ورقم قيد 34864    محل رئيسى  عن محل موبيليا ., بجهة محافظة البحيرة متفرع من ش محمد عامر 

جاب ا - بملك /    ماهر دسوقى محمد موسى

125 - على ماضى على طه عطيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1369 ورقم قيد 34865    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات انتاج حيوانى, بجهة محافظة البحيرة الكنايس-بملك/

ماضى على طه عطيه

126 - ربيع جمعه حسن عبد السلم . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1372 ورقم قيد 34866    محل رئيسى  عن مكتب بيع مستلزمات مزارع ., بجهة محافظة البحيرة عزبة محسن 

- كوم البركة - بملك / حمادة ربيع جمعه حسن

127 - هشام محمد ابراهيم محمود عاصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1375 ورقم قيد 34867    محل رئيسى  عن تشييد مبانى, بجهة محافظة البحيرة ش موافى - سيدى شحاته بملك/ 

محمد ابراهيم محمود عاصى

128 - ابراهيم مجدى عبد الحسيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 1379 ورقم قيد 34868    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتركبيات ميكانيكية وكهربائيه وتوريداتها ., 

بجهة محافظة البحيرة الكريون - بملك / السيد  عبد الحسيب ابراهيم عبد الحميد

129 - مصطفى عبده توفيق كامل خطاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1381 ورقم قيد 34869    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة حى السلم - ش االشريف - 

بملك / بيشوى سامى زكريا مسيحه

130 - هدايا متولى صديق ابراهيم . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1384 ورقم قيد 34870    محل رئيسى  عن خدمات تكفين وغسيل ونقل الموتى ., بجهة محافظة البحيرة شارع 

عدلى - الميزانه - بملك / محمد صلح مصطفى على شلبى

131 - ابراهيم رزق حموده جمعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1386 

ورقم قيد 34871    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة البحيرة اليمينيه - ابيس 1/3 - بملك 

/ رزق حموده جمعه عيلوه

132 - احمد محمد السيد مبارك السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1388 ورقم قيد 34872    محل رئيسى  عن مكتب ادارة مواقف السيارات, بجهة محافظة البحيرة شارع 

المحكمه-بملك/شاديه ابراهيم اسماعيل محمد
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133 - محمد حميده محمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1391 

ورقم قيد 34873    محل رئيسى  عن محل تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة بولين-ع حجاج-بملك/صفاء 

محمد فتحى محمد اسماعيل

134 - محمود حميده محمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1396 

ورقم قيد 34874    محل رئيسى  عن محل تجاره اعلف, بجهة محافظة البحيرة بولين-بملك/امنيه رزق شكرى 

رزق عباس

135 - محمود رجب عبدالحليم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1399 ورقم قيد 34875    محل رئيسى  عن معرض تجارة اجهزة رياضية, بجهة محافظة البحيرة شارع بيبرس 

- الميزانة بملك / عبدالستار جمعه عبدالستار محمد

136 - محمد خليل ابراهيم عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1404 ورقم قيد 34876    محل رئيسى  عن ورشه تطريز, بجهة محافظة البحيرة 1عزبه طه دفشو-بملك/اعتماد 

على اسماعيل على

137 - فؤاد فتحى حميده جاب ا سلومه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1406 ورقم قيد 34877    محل رئيسى  عن بيع ماكولت., بجهة محافظة البحيرة الطابيه - خط رشيد - بملك / 

تماوى رجب ابراهيم عبد ا

138 - حسنى سعيد جادا كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1413 

ورقم قيد 34878    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة كدوة البنات - روضة خيرى بملك / سلوى 

جادا كيلنى حميده

139 - عصران كامل محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1421 

ورقم قيد 34879    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع عدد وحدايد, بجهة محافظة البحيرة بركة غطاس بملك / 

كامل محمد احمد حسن

140 - احمد عاطف موسى محمد حفنى محروس . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-23 

برقم ايداع 1428 ورقم قيد 34880    محل رئيسى  عن عطاره واعشاب ., بجهة محافظة البحيرة 6 شارع 22 

زهراء الحدائق - بملك / احمد صلح سليمان .

141 - احمد عمرو عبد الحميد كمال احمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-23 

برقم ايداع 1429 ورقم قيد 34881    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فى حدود المسموح به قانونا (, 

بجهة محافظة البحيرة ش منشية الزقم /وليد السيد السيد سيد احمد

142 - الحسين خميس عبدالخالق متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1440 ورقم قيد 34882    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة البحيرة امام مسجد التائبين وصيدلية مروة 

القزاز بملك / سيد هاشم محمد هاشم

143 - عامر جمال الدين محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1442 ورقم قيد 34883    محل رئيسى  عن محمصه لب و حلويات, بجهة محافظة البحيرة ش سور المنصع - 

الحدائق - بملك / جون اشرف ثابت جاد

144 - محمود محمد خليل احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1445 ورقم قيد 34884    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائيه, بجهة محافظة البحيرة ع البرنس-دسونس-

بملك/محمد خليل احمد خليل
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145 - احمد رمضان حسين على العبد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1447 ورقم قيد 34885    محل رئيسى  عن توزيع وبيع مواد غذائية بالجملة ., بجهة محافظة البحيرة شارع 

عشرين متفرع من شارع محمد عامر جاب ا بملك /  السيد عبد الحميد  ابو زيد .

146 - على ابراهيم جوهر ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 1451 ورقم قيد 34886    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتجارة وتوريد المواد الغذائية ومستلزمات الفنادق 

والمطاعم والقرى السياحيه والتصدير ., بجهة محافظة البحيرة ابوعرب - بملك / احمد ابراهيم جوهر ابراهيم

147 - حماده جمال فتحى السيد الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1458 ورقم قيد 34887    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره العلف والستيراد والتصدير ) فى حدود المسموح 

به وطبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك (, بجهة محافظة البحيرة الكريون -بملك / محمد جمال فتحى السيد

148 - محمود سعد عبدالعاطى سعد شعيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1463 ورقم قيد 34888    محل رئيسى  عن خضار و فاكهة, بجهة محافظة البحيرة القصر الخضر بملك / سعد 

عبدالعاطى سعد شعيب

149 - احمد جمال زكى السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1465 

ورقم قيد 34889    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة البحيرة الكوبرى العلوى - مدخل 

كفرالدوار بملك / خيرى محمد فهمى حسن

150 - عطيه رجب السيد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1467 ورقم قيد 34890    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فى حدود المسموح به وطبقا للوائح 

والقوانين المنظمة لذلك (, بجهة محافظة البحيرة عباس سيد احمد - سيدى غازى - بملك / محمد عطيه رجب

151 - حسنيه شحاته عبدالمولى الخولى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1470 ورقم قيد 34891    محل رئيسى  عن تجاره اعلف ., بجهة محافظة البحيرة زهره - المصمودى - بملك / 

صلح محمد زكى عيد .

152 - حسين على على الفحل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1475 

ورقم قيد 34893    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة البحيرة ش اولد ابو هيكل - خلف 

السعاف بملك / صلح على على حسين الفحل

153 - محروس عبدالعزيز عيسى على موسى . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 1478 ورقم قيد 34894    محل رئيسى  عن محل خردوات واكسسوارات جملة ., بجهة محافظة البحيرة 

النوباريه - قريه محمد عبدالوهاب - غرب النوباريه - بملك / سعده محمد ابراهيم السيد .

154 - على محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1480 

ورقم قيد 34895    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة البحيرة طريق ابو السيد - الحدائق بملك / 

محمد شعبان عبدالعزيز ابو شرابيه

155 - رمضان مصرى يوسف الشرقاوى . تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 1482 ورقم قيد 34896    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تربيه والبان ., بجهة محافظة البحيرة ع 

الشرقاوى محله كيل - بملك / فوزى حسن عبدالعال الشرقاوى .

156 - صلح محمد صلح فرج سرور . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1486 ورقم قيد 34897    محل رئيسى  عن بيع عطور ., بجهة محافظة البحيرة شارع صلح الدين - اليمنيه 1 

/ 3 - بملك / احمد محمد صلح فرج سرور .
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157 - رجب منصور سعد عبد القادر خليف تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1487 ورقم قيد 34898    محل رئيسى  عن محل علفه, بجهة محافظة البحيرة كوم دفشو - بملك /  صلح 

منصور سعد عبد القادر خليف

158 - امل شوشان فرج محمود تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1490 

ورقم قيد 34899    محل رئيسى  عن بيع اعلف ., بجهة محافظة البحيرة كوم دفشو - بملك / معزوزه عبد 

المبدى محمد على

159 - سهير زينهم حميده شعبان السقا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1491 ورقم قيد 34900    محل رئيسى  عن محل اعلف, بجهة محافظة البحيرة كوم دفشو بملك / رجب 

منصور سعد عبدالقادر

160 - هدى السيد محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1494 

ورقم قيد 34901    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة البحيرة كزم دفشو بملك / محمود منصور سعد 

عبدالقادر خليف

161 - رمضان ناصر محمد محمد جوهر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 1505 ورقم قيد 34902    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فى حدود المسموح به قانونا (, بجهة 

محافظة البحيرة زهراء الحدائق بملك / الصافى محمد محمد جوهر

162 - اسلم على عبدالمطلب على عميره . تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 1507 ورقم قيد 34903    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ., بجهة محافظة البحيرة 11 زهراء 

الحدائق - بملك / عصام على عبدالمطلب على عميره .

163 - بسيمه محمد مبروك مرسى . تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1513 ورقم قيد 34904    محل رئيسى  عن بقاله ., بجهة محافظة البحيرة شارع السخاوى - بملك / مجدى محمد 

ابراهيم ابوحسين .

164 - محمد عبد الغنى محمد تركى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1524 ورقم قيد 34905    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى لنتاج اللبان ., بجهة محافظة البحيرة منشيه تركى 

بطورس - بملك / عبد الغنى محمد حسن تركى

165 - صباح جمال عبدالجيد عبدالكريم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 1525 ورقم قيد 34906    محل رئيسى  عن صيانة وبيع اجهزة ومستلزمات طبية, بجهة محافظة البحيرة 

البسلقون بملك / حسام سعد عبدا محمود

166 - مكاريوس نصحى سعد العبد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1528 ورقم قيد 34907    محل رئيسى  عن ورشة نجاره باب وشباك, بجهة محافظة البحيرة شارع10 خلف 

معرض سمر -بملك/سهير عبدالنور عجايبى

167 - محمد منصور حامد عبدالسلم البخشوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 1529 ورقم قيد 34908    محل رئيسى  عن ادوات خشبية, بجهة محافظة البحيرة حوض 6 قومانية ابو 

قير بملك / منصور حامد عبدالسلم اسماعيل

168 - الطويل لقطع غيار السيارات ) مصطفى اشرف فرج محمد على الطويل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1539 ورقم قيد 34909    محل رئيسى  عن قطع غيار 

سيارات ., بجهة محافظة البحيرة تقسيم ابو حمده - داير الميزانه - بملك / اشرف فرج محمد على الطويل
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169 - عوض السيد محمد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1540 

ورقم قيد 34910    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين والبان, بجهة محافظة البحيرة سيدى غازى - عزبة 

الفقى - طلمبات تروجى بملك/ جميلة عبدالحميد ابراهيم سيد احمد

170 - على حسين عوض مرسى خاطر . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1544 ورقم قيد 34911    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ., بجهة محافظة البحيرة زهره العمومى - بملك / 

حمدى عبدا مصطفى هنيدى .

171 - سامى جمعة محمود سلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1547 

ورقم قيد 34912    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة البحيرة عبده باشا - البسلقون بملك / جمعه 

محمود سلم

172 - احمد محمد امين احمد عطا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1558 

ورقم قيد 34913    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة البحيرة شارع الجلء - بملك / صلح الدين مصطفى 

شرابيه

173 - مبروك محمد عبدا محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1562 ورقم قيد 34915    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع مشابك, بجهة محافظة البحيرة ابيس الولى - شارع 

المقابر بملك/ صبحى عيد طه محمد حسبو

174 - امانى خميس احمد عبدالواحد . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1564 ورقم قيد 34916    محل رئيسى  عن مصنع شمع ., بجهة محافظة البحيرة مدخل الكوبرى العلوى - خلف 

شركه الوادى للحاصلت الزراعيه - بملك / على بركات على محمود الفيومى .

175 - رحاب عنتر شعبان عوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1565 

ورقم قيد 34917    محل رئيسى  عن بيع اعلف ., بجهة محافظة البحيرة كوم دفشو - بملك / صلح منصور 

سعد عبد القادر خليف

176 - عبداللطيف محمد حسن عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 1567 ورقم قيد 34918    محل رئيسى  عن طيور ولحوم مجمده, بجهة محافظة البحيرة شارع سعد رخا 

الوكيل-بملك/سامح سعد ابراهيم عبدالفتاح البنا

177 - عبدالجيد عبدالقادر محمد ابراهيم . تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1569 ورقم قيد 34919    محل رئيسى  عن صالون حلقه ., بجهة محافظة البحيرة كوم القناطر - بملك / احمد 

عبدالجيد عبدالقادر محمد ابراهيم .

178 - كرم عبد الونيس سالم شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1574 ورقم قيد 34920    محل رئيسى  عن تجارة حاصلت زراعية خضار وفاكهه., بجهة محافظة البحيرة كوم 

البركه - بملك / عادل نعمان خضر عبد القادر .
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فروع الفراد

1 - جورج صموئيل جرجس ابراهيم  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   878 ورقم قيد   34755  محل فرعى  

عن بيع نظارات طبية .  بجهة محافظة البحيرة برج المعتز - 21  شرق المصنع بملك/ سعيد عبدربه كامل عبدربه

2 - محمد فوزى محمد عبده  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1030 ورقم قيد   19182  محل فرعى  عن 

مطعم بيع ماكولت .  بجهة محافظة البحيرة 6 شارع محمد عامر جاب ا / بملك / نيفين عادل كرم

3 - محمد عاطف محمد على  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1012 ورقم قيد   29885  محل فرعى  عن 

مركز تجميع البان  بجهة محافظة البحيرة عزبه العبد الكريون-بملك/سعد عاطف محمد على رجب

4 - احمد مجدى سعد محمد الكلف .  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1259 ورقم قيد   34050  محل فرعى  

عن مطعم .  بجهة محافظة البحيرة شارع محطه التوبيس القديم خلف بنك مصر-بملك/هشام عبدالوهاب دسوقى 

ابوسالم

5 - حسام عزيز الدين مصطفى محمد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1290 ورقم قيد   34850  محل 

فرعى  عن فــرع بنشاط / تصنيع وتعبئة منتجات البان  بجهة محافظة البحيرة قرية زهره بملك/ هيثم محمد عبدالحميد 

السيد ابوراضى

6 - منتصر شعبان ابراهيم خبيرى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1416 ورقم قيد   29080  محل فرعى  

عن ملبس جاهزة .  بجهة محافظة البحيرة 3 برج الهله شارع داير الميزانه - بملك / مسعد خليفه اسماعيل خليفه

7 - احمد فاروق لبيب حماد احمد  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   1497 ورقم قيد   33893  محل فرعى  

عن محل عطارة .  بجهة محافظة البحيرة شارع الموقف - بملك / احمد حسب ا فتحى سعد

8 - محمد عبده مندور محمد عبده  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   1515 ورقم قيد   8323  محل فرعى  

عن تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات عموميه ) فى حدود المسموح به قانونا ( وكسارات ومحاجر  بجهة 

محافظة البحيرة ق الثامنة بذور بملك/ احمد عبده مندور محمد

9 - محمود مصطفى عبد الفتاح عبد الحليم  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   1518 ورقم قيد   22211  محل 

فرعى  عن صيدلية .  بجهة محافظة البحيرة 3 ش ابو جبل عزبه طه البيضا - بملكه

10 - محمد انور عبد المعز حسن  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1559 ورقم قيد   34914  محل فرعى  

عن مصنع ملبس جاهزه وعموم التصدير  فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة البحيرة بندر كفر الدوار - شارع 

قصر الثقافه - السعيد احمد الحنفى الشافعى - قسم كفر الدوار

11 - محمد انور عبد المعز حسن  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1559 ورقم قيد   34914  محل فرعى  

عن مصنع ملبس جاهزه وعموم التصدير  فيما عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة السكندرية العجمى البيطاش 

شارع ابن تميم متفرع من شارع الحى - قسم
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قيود الشركات

1 - شركة احمد عبد الفتاح على الشهب وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    813 ورقم قيد  34738    مركز عام  عن مقاولت عمومية متكاملة وتوريدات 

واعمال الغاز الطبيعى  بجهة محافظة البحيرة منشية النصر

2 - شركة فوزى محمد اسماعيل وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    860 ورقم قيد  34753    مركز عام  عن تجارة الملبس  بجهة محافظة البحيرة ع الحاج محمد - 

الطابية

3 - شركه احمد سعيد محمد على كلبوش وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    934 ورقم قيد  34765    مركز عام  عن تجارة وتوريد المستلزمات الطبيه  

بجهة محافظة البحيرة شارع المحكمه

4 - شركة احمد عبدالحميد عطيه ابراهيم مرعى وشريكه . شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    1080 ورقم قيد  34798    مركز عام  عن بيع علف حيوانى وتسويق حاصلت 

زراعيه .  بجهة محافظة البحيرة المراعوة - كوم اشو .

5 - علء امين بدوى امين بدوى حسن وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    1143 ورقم قيد  34809    مركز عام  عن التشطيبات والديكورات  بجهة محافظة البحيرة حى 

عبده الجزار - كفرسليم

6 - شركة نور الدين محمود خليل محمد خليل العمروسى وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   20-02-2023 برقم ايداع    1328 ورقم قيد  34856    مركز عام  عن الستيراد والتصدير وتجارة 

وتوريد مستلزمات طبية واجهزة طبية وتعويضية  بجهة محافظة البحيرة برج الهدى - ش السادات - زهراء 

الحدائق

7 - شركة احمد عبد ا وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

1472 ورقم قيد  34892    مركز عام  عن بيع المستلزمات الطبيه والجهزة الطبيه.  بجهة محافظة البحيرة 

ش الفراكه متفرع من شارع المحكمه

فروع الشركات

1 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

1354 ورقم قيد   34861   فرعى  عن التمويل الستهلكى  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع شامبليون- التحرير

2 - كونتكت للتمويل )ش م م ( وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنه 2020   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

1354 ورقم قيد   34861   فرعى  عن التمويل الستهلكى  بجهة محافظة البحيرة مدخل مدينه كفر الدوار 

منطقه الكبرى العلوى - كفر الدوار - البحيره
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 محو - شطب

1 - وداد عبد الجواد قاسم السبعاوي0  تاجر فرد سبق قيده برقم   14124 قيد فى 07-12-2006 برقم ايداع  

1793 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

2 - صباح زكى منصور يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22257 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع  375 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

3 - نجلء سعيد حامد عبدا موسى .  تاجر فرد سبق قيده برقم   21535 قيد فى 10-06-2015 برقم ايداع  

1366 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

4 - محمد احمد محمد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23806 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع  1420 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

5 - محمد مصطفى محمود مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8789 قيد فى 17-10-2000 برقم ايداع  1663 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسى بنشاط/ 

تجارة مبيدات الفات الزراعية والبذور و للرئيسى الخر بنشاط/ مخبز بلدى

6 - محمد مصطفي محمود مسعود بلبع  تاجر فرد سبق قيده برقم   8789 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  

4431 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسى 

بنشاط/ تجارة مبيدات الفات الزراعية والبذور و للرئيسى الخر بنشاط/ مخبز بلدى

7 - فتحى فتحى حميده جاب ا .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31244 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  4452 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر واقتصار النشاط على الرئيسى فقط 

.

8 - اميمه واصف رياض يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   32807 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  769 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

9 - منال محمد حسنين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7063 قيد فى 15-05-1999 برقم ايداع  808 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو شطب السجل التجارى نهائيا.

10 - محمود رجب شعبان محمد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   13717 قيد فى 25-06-2006 برقم ايداع  

940 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا لوفاه صاحب 

الشأن .

11 - عزالدين محجوب محمد كمال الدين .  تاجر فرد سبق قيده برقم   16491 قيد فى 30-12-2021 برقم 

ايداع  5951 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر واقتصار النشاط على 

الرئيسى فقط.

12 - محمد عبدالقادر حميده مقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27775 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع  

4646 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر واقتصار النشاط على 

الرئيسى فقط .

13 - مصطفى فوزى عبدالحميد ضيف .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32496 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

5851 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

14 - رنا للمقاولت العموميه المتكامله - رمضان عبدالمجيد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8208 قيد 

فى 16-04-2000 برقم ايداع  570 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب 

السجل التجارى نهائيا ..

15 - رضا ربيع عبدالعزيز احمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   21676 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع  

1763 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

16 - امير ابراهيم السيد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29318 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع  

4124 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع واقتصار النشاط على الرئيسي فقط
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17 - احمد محمد على محمد ابوالليف ) ابوالليف للوازم الورش و العدد اليدويه (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

29590 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  2578 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

18 - محمد رزق اسماعيل سعدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19297 قيد فى 14-10-2012 برقم ايداع  

2013 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ....

19 - وليد فرج صالح طلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28011 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  3962 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

20 - احمد صبرى احمد سيد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   31095 قيد فى 09-05-2021 برقم 

ايداع  1909 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

21 - على محمد على محمد رضوان .  تاجر فرد سبق قيده برقم   33917 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع  

4798 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

22 - محمد يحيى محمد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34236 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع  

5817 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

23 - عبدالحميد عطيه ابراهيم مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4463 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع  

1589 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسى 

والرئيسى الخر لتكوين شركة على نفس العين باسم باسم شركة / احمد عبدالحميد عطيه ابراهيم مرعى و شريكه

24 - عبدالحميد عطيه ابراهيم مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4463 قيد فى 11-09-1996 برقم ايداع  

875 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا للرئيسى 

والرئيسى الخر لتكوين شركة على نفس العين باسم باسم شركة / احمد عبدالحميد عطيه ابراهيم مرعى و شريكه

25 - محمد عبدالوهاب صبحي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27356 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع  

2313 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

26 - صبحى مختار محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30411 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  124 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا

27 - صبرى يوسف سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم   492 قيد فى 04-08-1990 برقم ايداع  336 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

28 - عيد سعيد حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5644 قيد فى 21-07-2008 برقم ايداع  1263 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخربنشاط مخبز الى كامل  واقتصار النشاط 

على الرئيسى فقط .

29 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9718 قيد فى 18-08-2001 برقم ايداع  

1362 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

30 - احمد شوقي جمعه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27749 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  3289 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

31 - ابراهيم احمد ابراهيم ابوشميله  تاجر فرد سبق قيده برقم   31135 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  

2035 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

32 - سامى عبدالجواد فؤاد عبدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32533 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

5941 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

33 - محمد محمود محمد ابراهيم السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6168 قيد فى 19-09-1998 برقم ايداع  

1072 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

34 - كرم صلح محمود احمد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20669 قيد فى 04-08-2014 برقم ايداع  

1331 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

35 - ربيع ممدوح عبدا متولي .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23998 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع  2007 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..
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36 - السيد سعد ابراهيم ابوسيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29493 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع  2305 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

37 - ولء رمضان اسماعيل محمد القزاز .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31800 قيد فى 29-09-2021 برقم 

ايداع  4038 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

38 - شوقى شعبان جمعه الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   7120 قيد فى 23-05-1999 برقم ايداع  883 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

39 - سامح عبد الرحمن حامد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16239 قيد فى 02-03-2009 برقم ايداع  

347 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

40 - محمود هيبه كمال حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19566 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع  3436 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب الرئيسى بنشاط/ قطع غيار كمبيوتر 

والفرع بنشاط/ قطع غيار كمبيوتر واكسسواراته نهائيا .

41 - محمود هيبه كمال حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19566 قيد فى 13-02-2013 برقم ايداع  238 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب الرئيسى بنشاط/ قطع غيار كمبيوتر 

والفرع بنشاط/ قطع غيار كمبيوتر واكسسواراته نهائيا .

42 - منير مصطفى عبد العزيز مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26715 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع  

766 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

43 - ممدوح محمود محمد طنطاوي الحناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26846 قيد فى 04-03-2019 برقم 

ايداع  1031 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

44 - عمادالدين جمعه السيد زكى الجارم  تاجر فرد سبق قيده برقم   30158 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

4028 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

45 - على محمد محمد دويب  تاجر فرد سبق قيده برقم   2898 قيد فى 26-01-2010 برقم ايداع  124 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط بيع ادوات نظافه وبلستيك  

واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

46 - محمد شعبان محمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16394 قيد فى 12-05-2009 برقم ايداع  821 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا لوفاة صاحب الشان .

47 - عمرو حسنى فاروق احمد الشرنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23366 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع  

50 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

48 - ابراهيم عنتر ابراهيم بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19835 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع  979 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

49 - نهله رمضان عبدالهادى عامر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26448 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  

101 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

50 - سامى محمد عبدالصبور محمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   31703 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع  

3756 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

51 - نجفه محمد سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33796 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع  4246 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

52 - كامل محمود عبدالعزيز حرفوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   11556 قيد فى 19-10-2003 برقم ايداع  

1298 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

53 - صلح على على حسين على الفحل .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19907 قيد فى 09-07-2013 برقم 

ايداع  1211 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

54 - شعبان احمد امين حربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21490 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع  1236 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.
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55 - علي عادل سعيد محمد هيبه .  تاجر فرد سبق قيده برقم   26584 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

5062 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو وشطب الرئيسى الخر بنشاط / محطة 

تموين ومواد بترولية واقتصار النشاط على الرئيسى/ زيوت وشحوم وفلتر سيارات والرئيسى الخر بنشاط/ 

اكسسوارات سيارات وغسيل وتشحيم

56 - حازم اسماعيل عبدالسلم السيد ابوزريبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   26696 قيد فى 17-02-2019 برقم 

ايداع  721 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

57 - محمد محمد حسن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   28169 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  4517 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

58 - مصطفى مدحت احمد محمد صالح البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33564 قيد فى 29-06-2022 برقم 

ايداع  3312 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ...

59 - حسن جلل محمد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   19735 قيد فى 03-04-2013 برقم ايداع  675 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

60 - احمد ابراهيم سعد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   22385 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  776 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

61 - تامر محمد شحاته أحمد محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23548 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع  

618 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

62 - محمود رجب محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   30126 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع  

3936 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

63 - زغلوله حنفى محمد ابراهيم البياع .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31441 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  

3067 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

64 - مينا ماهر كامل عبدالمسيح .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23914 قيد فى 28-05-2017 برقم ايداع  

1759 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

65 - مصباح دياب منشاوي الخليطه .  تاجر فرد سبق قيده برقم   24265 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع  

2902 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

66 - حسن حامد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30556 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  555 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

67 - عادل حسين احمد سليمان .  تاجر فرد سبق قيده برقم   17133 قيد فى 26-05-2010 برقم ايداع  887 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

68 - احمد فاروق عبد المجيد مرزوق .  تاجر فرد سبق قيده برقم   23003 قيد فى 29-09-2016 برقم ايداع  

2728 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

69 - محمود حسن عبد العزيز حسين الدمنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24361 قيد فى 2017-10-01 

برقم ايداع  3175 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

70 - تامر احمد نعيم حسين .  تاجر فرد سبق قيده برقم   18699 قيد فى 04-03-2012 برقم ايداع  453 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

71 - إيمان عادل يوسف يوسف البنا .  تاجر فرد سبق قيده برقم   21105 قيد فى 06-01-2015 برقم ايداع  

32 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

72 - يونس للمستلزمات الزراعيه اميك AMYC ) احمد محمود عبداللطيف محمد يونس (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   23320 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  5139 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل 

تم الغاء الرئيسى الخر واقتصار النشاط على المحل  الرئيسى والمحل الفرعى فقط

73 - احمد عبدالحميد عبدا رزق خليف .  تاجر فرد سبق قيده برقم   28778 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع  

438 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .
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74 - بسيونى محمد بسيونى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22180 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

5471 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو وشطب الرئيسى الخر بنشاط / حظيرة 

مواشى حلب واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

75 - محمد شفيق محمد عبدالحميد .  تاجر فرد سبق قيده برقم   31819 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

4097 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

76 - احمد سمير رمضان نصر برعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27998 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع  

3936 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا.

77 - عبده السيد عبده محمد ابوخد.  تاجر فرد سبق قيده برقم   29006 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع  939 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا .

78 - فكري مصطفى عبد الغني رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   29308 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  

1799 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

79 - ابراهيم شعبان ابراهيم حسن حبوه .  تاجر فرد سبق قيده برقم   32443 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

5738 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..

80 - كريم محمود حميدو احمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33533 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  

3199 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو وشطب السجل التجارى نهائيا ..
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رأس المال

1 - فتحى فتحى حميده جاب ا . تاجر فرد سبق قيده برقم   31244 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع   2447 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - هانى محمد عبد العال عوض . تاجر فرد سبق قيده برقم   18458 قيد فى 14-12-2011 برقم ايداع   

2181 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - محمد فوزى محمد عبده . تاجر فرد سبق قيده برقم   19182 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع   1707 فى 

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

4 - محمد عاطف محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   29885 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع   3329 فى 

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

5 - جاسر عبدالقوى السيد بركات . تاجر فرد سبق قيده برقم   32614 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع   221 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

6 - سنتر السندريسي للدوات المنزليه ) طارق محمد عبده علي سندريسي ( تاجر فرد سبق قيده برقم   24944 

قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع   519 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

7 - نبيل طلعت احمد حلوه تاجر فرد سبق قيده برقم   34710 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع   700 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - هدى رمضان جمعه شكر تاجر فرد سبق قيده برقم   5113 قيد فى 26-06-1997 برقم ايداع   682 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

9 - محمد احمد قاسم نور الدين احمد. تاجر فرد سبق قيده برقم   30461 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع   

264 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - يحيى نبيه حسن عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   32615 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع   222 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - على محمد محمد دويب تاجر فرد سبق قيده برقم   2898 قيد فى 28-08-1994 برقم ايداع   561 فى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - احمد مجدى سعد محمد الكلف . تاجر فرد سبق قيده برقم   34050 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع   

5242 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - مختار محمد عبدالمنعم عبدالسلم الحوشي تاجر فرد سبق قيده برقم   27836 قيد فى 08-08-2019 برقم 

ايداع   3498 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

14 - خالد حسن ابراهيم ابوهيف تاجر فرد سبق قيده برقم   28099 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع   4243 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

15 - غطاس ملك عبد السيد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   16723 قيد فى 09-11-2009 برقم ايداع   

1767 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - شريف محمد ابراهيم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   17042 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع   684 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - ابراهيم عبدالحليم سليمان محمود حميده . تاجر فرد سبق قيده برقم   24055 قيد فى 12-03-2018 برقم 

ايداع   975 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

18 - علء سلمه عبدالفضيل سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   28037 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع   

4031 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

19 - اسلم عصام عبدالمنعم محمد الرشيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   25302 قيد فى 30-04-2018 برقم 

ايداع   1585 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

Page 24 of 47 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

20 - محمد عبده مندور محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   8323 قيد فى 14-05-2000 برقم ايداع   775 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - "علء حسن زكريا علي الجويلي " تاجر فرد سبق قيده برقم   14138 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع   

1822 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - مينا نبيل شلبى سعيد . تاجر فرد سبق قيده برقم   18710 قيد فى 07-03-2012 برقم ايداع   484 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

23 - رجب خالد على احمد الفار تاجر فرد سبق قيده برقم   33291 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   2190 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - مدحت محمد ابراهيم محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   11423 قيد فى 23-08-2003 برقم ايداع   

1037 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - فادى صبرى جرجس سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    22713 قيد فى 13-06-2016 برقم ايداع    

1772 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 45 شارع السبع بنات

2 - بشاي زكريا شنودة جاب ا . تاجر فرد سبق قيده برقم    25345 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع    

1709 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ع عاشور - بملك / ناصر دميان 

مرون سليمان .

3 - فتحى فتحى حميده جاب ا . تاجر فرد سبق قيده برقم    31244 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع    

2447 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط 

مزرعه دواجن الكائن فى ع البنك الخط الوسطانى واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

4 - جورج صموئيل جرجس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34755 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

872 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة برج المعتز - 21 شرق المصنع 

بملك/ سعيد عبدربه كامل عبدربه

5 - عزالدين محجوب محمد كمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    16491 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع    

1127 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط 

حظيره مواشى البان وتسمين الكائن بكوم الفرج واقتصر النشاط على الرئيسي فقط

6 - فايز محمد عبد العظيم عزب تاجر فرد سبق قيده برقم    16899 قيد فى 14-02-2010 برقم ايداع    240 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر الكائن 

بمحافظه السكندريه بالعنوان الدخيله - شارع السلم امام صيدليه السراء واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

7 - محمد عبدالقادر حميده مقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    27775 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع    

3362 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط 

حظيرة مواشى الكائن بالعنوان  عزبة الرمل - كوم اشو  واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

8 - مجدي فتحي عبدالسلم علي منصور . تاجر فرد سبق قيده برقم    25343 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع    

1705 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة نيبر - الخضرة - شارع المصانع 

بملك / فيكتور ميخائيل جرجس بشاى

9 - هانى محمد عبد العال عوض . تاجر فرد سبق قيده برقم    18458 قيد فى 14-12-2011 برقم ايداع    

2181 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة منشا البيضا بملك / احمد السيد 

فرحات يوسف الريوى

10 - ) المير لتصنيع الورق الكرتون ومستلزمات الملبس ( امير ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده 

برقم    29318 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    1819 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة البحيرة اسطوفان - السناهرة بملك / وائل محمد عبداللطيف

11 - ) المير لتصنيع الورق الكرتون ومستلزمات الملبس ( امير ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده 

برقم    29318 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    1819 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة البحيرة شارع مسجد الرضا - انطونيادس بملك / ابراهيم السيد محمد يوسف

12 - ) المير لتصنيع الورق الكرتون ومستلزمات الملبس ( امير ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده 

برقم    29318 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    1819 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء وشطب النشاط الرئيسي بعد تعديله الى محل فرعى بنشاط مكتب رحلت داخليه 

وهو الكائن بشارع مسجد  الرضا - انطونيادس بملك/ابراهيم السيد محمد يوسف

13 - امير ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    29318 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    

4124 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع مسجد الرضا - انطونيادس 

بملك / ابراهيم السيد محمد يوسف
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14 - ساميه عبدربه محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم    14308 قيد فى 15-02-2007 برقم ايداع    262 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح 32 تقسيم 

الزهراء - بملك / نوره عبدربه سعد عبدا .

15 - محمد فوزى محمد عبده . تاجر فرد سبق قيده برقم    19182 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع    1707 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 6 شارع محمد عامر جاب ا / بملك / 

نيفين عادل كرم

16 - عبدالقادر السيد محمد ابراهيم سليم ) عبدالقادر لتجارة السيارات ( تاجر فرد سبق قيده برقم    26682 قيد 

فى 13-02-2019 برقم ايداع    686 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

تعديل العنوان ليصبح شارع المدخل خلف شركه الوادى لتصدير الحاصلت الزراعيه - بملك / احمد محمد 

عبدالرحيم .

17 - محمد عاطف محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    29885 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    3329 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة عزبه العبد الكريون-بملك/سعد عاطف 

محمد على رجب

18 - رمضان السيد محمد مساعد . تاجر فرد سبق قيده برقم    31767 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

3912 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح مرجان 

كفرالدوار-بملك/سمير حسن جادا حسن

19 - صبرى كمال احمد ابو يوسف . تاجر فرد سبق قيده برقم    32321 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

5436 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش السخاوى بملك / محمد عوض 

محمد عبدالرازق

20 - جاسر عبدالقوى السيد بركات . تاجر فرد سبق قيده برقم    32614 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

221 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح الصالحيه 

- بسنتواى - بملك / سامى شحاته محمد عبدالحميد الجماس .

21 - سنتر السندريسي للدوات المنزليه ) طارق محمد عبده علي سندريسي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

24944 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    519 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة الكراكول - دفشو - بملك مصطفى محمد محمود خليل

22 - عيد سعيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    5644 قيد فى 01-03-1998 برقم ايداع    189 وفى تاريخ  

13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخربنشاط مخبز الى كامل  الكائن 

بالعنوان قرية العشرة - بسنتواى واقتصار النشاط على الرئيسى فقط .

23 - مصطفى على عبدالرؤف محمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    28727 قيد فى 23-01-2020 برقم 

ايداع    319 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل اسم المالك ليصبح 

/ عيد على عبدالرؤف محمد الفقى وذلك بالعنوان /عزبه الجرن منشاه الوقاف

24 - محمد شوقى حميده على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    31455 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    

3112 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة خلف صيدلية سلم - معمل القزاز 

بملك / شوقى محمد شوقى حميده

25 - على محمد محمد دويب تاجر فرد سبق قيده برقم    2898 قيد فى 28-08-1994 برقم ايداع    561 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح 4 شارع صلح الدين 

- بملك / امال مصطكفى ابراهيم البربرى .

26 - على محمد محمد دويب تاجر فرد سبق قيده برقم    2898 قيد فى 28-08-1994 برقم ايداع    561 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط بيع ادوات 

نظافه وبلستيك واقتصار النشاط على الرئيسى فقط
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27 - احمد مجدى سعد محمد الكلف . تاجر فرد سبق قيده برقم    34050 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع    

5242 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع محطه التوبيس القديم خلف 

بنك مصر-بملك/هشام عبدالوهاب دسوقى ابوسالم

28 - مؤسسة هيبه للزيوت والشحوم وفلتر السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    26584 قيد فى 

28-01-2019 برقم ايداع    426 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم 

الغاء الرئيسى الخر بنشاط محطة تموين ومواد بترولية الكائن فى  ك 79.5 الطريق الصحراوى بمركز النوباريه 

بملك / شركة التعاون للبترول

29 - حامد حامد السيد عطيه حفني ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم    28484 قيد فى 10-12-2019 برقم 

ايداع    5313 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح 

شارع المحكمه-كفرالدوار-بملك/اسلم عصام محمد خيرا

30 - محمد محمد اسماعيل حافظ محمد . تاجر فرد سبق قيده برقم    20768 قيد فى 17-09-2014 برقم ايداع    

1637 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

مجدى السيد حسن سيد احمد الكائن بجوار بنزينه يونس طريق كفرالدوار ابوالمطامير

31 - امين سعد جمعه امين عبدالواحد . تاجر فرد سبق قيده برقم    34769 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    

941 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل الى/ ش سلم - الميزانة 

الجديدة بملك/ عبدالرحمن رؤوف عباس مرسى

32 - منتصر شعبان ابراهيم خبيرى )ازياء منتصر( تاجر فرد سبق قيده برقم    29080 قيد فى 2020-03-09 

برقم ايداع    1086 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 3 برج الهله شارع 

داير الميزانه - بملك / مسعد خليفه اسماعيل خليفه

33 - شيماء سامى محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    34814 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع    

1161 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعدل المالك ليصبح بملك / سعيد 

ابراهيم احمد رضوان بالعنوان كرم الزمام-سيدى غازى

34 - يونس للمستلزمات الزراعيه اميك AMYC ) احمد محمود عبداللطيف محمد يونس ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    23320 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    5139 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح 59 شارع بورسعيد - بملك / محمود عبداللطيف محمد يونس .

35 - تم تعديل السم التجارى ليصبح / احمد محمود عبداللطيف محمد يونس . تاجر فرد سبق قيده برقم    

23320 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    3683 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح عقار 46 من شارع الرزق - بملك / محمود عبداللطيف محمد يونس .

36 - احمد فاروق لبيب حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    33893 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

4689 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع الموقف - بملك / احمد 

حسب ا فتحى سعد

37 - محمد عبده مندور محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    8323 قيد فى 14-05-2000 برقم ايداع    775 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ق الثامنة بذور بملك/ احمد عبده مندور 

محمد

38 - سليمان للميكنة الزراعية واستصلح الراضى ) بسيونى محمد بسيونى سليمان ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

22180 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    192 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة تم التوقف عن الرئيسى الخر بنشاط / حظيرة مواشى حلب الكائن بقرية العاشرة مدرسة 

ابوالمطامير بملك / محمد زغلول متولى متولى.

39 - محمود مصطفى عبد الفتاح عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    22211 قيد فى 31-01-2016 برقم 

ايداع    245 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 3 ش ابو جبل عزبه طه 

البيضا - بملكه
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40 - هشام سعد مصطفى مصطفى حواش. تاجر فرد سبق قيده برقم    26071 قيد فى 31-10-2018 برقم 

ايداع    3781 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح / 

حى الزهور - ارض صليب سامى - بملك / حسن خليل حسن .

41 - بسيونى محمد احمد عيد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    30136 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع    

3970 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل العنوان ليصبح / الطريق 

الزراعى بجوار ثلجه شومان - بملك / حمدى شاكر عبدالحميد السيد شومان .
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النشاط

1 - بشاي زكريا شنودة جاب ا . تاجر فرد سبق قيده برقم  25345 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع    1709

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  محل فرز سودانى .

2 - محمد فوزى عز الدين السيد . تاجر فرد سبق قيده برقم  33762 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    4127

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط معطم لحوم على النشاط الصلى

3 - جورج صموئيل جرجس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34755 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

872وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح محل فرعى بنشاط بيع نظارات طبية بداية 

من 10/ 1/ 2023 وله نفس راس مال الرئيسى .

4 - ساميه محمد حلمي حسن الحوفي . تاجر فرد سبق قيده برقم  2663 قيد فى 19-04-1994 برقم ايداع    

264وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   عموم الستيراد والتصدير ) فى حدود المسموح به 

قانونا (

5 - مجدي فتحي عبدالسلم علي منصور . تاجر فرد سبق قيده برقم  25343 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع    

1705وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط / ثلجة تبريد وتجميد بداية من 

2021/01/02

6 - هانى محمد عبد العال عوض . تاجر فرد سبق قيده برقم  18458 قيد فى 14-12-2011 برقم ايداع    

2181وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت عموميه

7 - ) المير لتصنيع الورق الكرتون ومستلزمات الملبس ( امير ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده 

برقم  29318 قيد فى 24-06-2020 برقم ايداع    1819وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل النشاط الرئيسي  ليصبح   مصنع ورق وكرتون وتجارة مستلزمات انتاج الملبس والورق والكرتون

8 - امير ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  29318 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    

4124وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل نشاطه الى مكتب رحلت داخليه

9 - ساميه عبدربه محمد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  14308 قيد فى 15-02-2007 برقم ايداع    262

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح ملبس جاهزه .

10 - محمد فوزى محمد عبده . تاجر فرد سبق قيده برقم  19182 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع    1707

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح محل فرعى بنشاط معطم بيع ماكولت بداية من 1 

/1 / 2023 وذلك بنفس راس مال الرئيسى ..

11 - محمد عاطف محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  29885 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    3329وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط مركز تجميع البان بدايه من2023/1/1

12 - جاسر عبدالقوى السيد بركات . تاجر فرد سبق قيده برقم  32614 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

221وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح بيع ادوات منزليه .

13 - محمد سعيد محمد عبيد جنيدى . تاجر فرد سبق قيده برقم  34763 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    

926وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت اليكتروميكانيكال .

14 - سنتر السندريسي للدوات المنزليه ) طارق محمد عبده علي سندريسي ( تاجر فرد سبق قيده برقم  24944 

قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    519وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط 

ليصبح معرض لتجارة السيارات .

15 - نبيل طلعت احمد حلوه تاجر فرد سبق قيده برقم  34710 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    700وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى  عموم التصدير

16 - هدى رمضان جمعه شكر تاجر فرد سبق قيده برقم  5113 قيد فى 26-06-1997 برقم ايداع    682وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مطعم
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17 - مصطفى على عبدالرؤف محمد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  28727 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع    

319وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ تصنيع فورم اسمنتيه ) جى . ار. سى ( 

لعمال الديكور

18 - محمد احمد قاسم نور الدين احمد. تاجر فرد سبق قيده برقم  30461 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

264وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة دخان على النشاط الصلى .

19 - محمد شوقى حميده على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  31455 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    

3112وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى /مقاولت عمومية

20 - تم تعديل السم التجارى ليصبح نبيل عطيه لتوريد مواد البناء)نبيل عطيه يونس عرقوب( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  12563 قيد فى 29-01-2005 برقم ايداع    126وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم اضافه نشاط توريد مواد بناء وشحن وتفريغ على النشاط الصلى ليصبح مكتب استيراد وتصدير 

وتوريدات عموميه )وفقا للوائح والقوانين وفى حدود المسموح به قانونا( وتوريد مواد بناء وشحن وتفريغ

21 - على محمد محمد دويب تاجر فرد سبق قيده برقم  2898 قيد فى 28-08-1994 برقم ايداع    561وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تجارة مفروشات .

22 - المرشدى لعمال التكييف ) أحمد نجيب السيد على المرشدى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  30435 قيد فى 

14-01-2021 برقم ايداع    174وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح 

بيع اجهزه كهربائيه وتوريدات عموميه )وفقا للوائح والقوانين فى حدود المسموح به قانونا(

23 - السيد سعيد محمد محمد قطقاط . تاجر فرد سبق قيده برقم  34766 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    

935وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مستلزمات انتاج حيوانى 

وداجنى وتجاره اعلف

24 - علءالدين السيد عبدالفتاح عبدالعال . تاجر فرد سبق قيده برقم  32611 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

213وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ ماكينة طحين وفراكة ارز

25 - احمد مجدى سعد محمد الكلف . تاجر فرد سبق قيده برقم  34050 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع    

5242وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه محل فرعى بنشاط مطعم بدايه 

من2020/12/5 وبسمه تجاريه ساقيه بهاريز وبنفس راس مال الرئيسى

26 - حامد حامد السيد عطيه حفني ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم  28484 قيد فى 10-12-2019 برقم 

ايداع    5313وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات 

عامه )وفقا للوائح والقوانين وفى حدود المسموح به قانونا(

27 - غطاس ملك عبد السيد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  16723 قيد فى 09-11-2009 برقم ايداع    

1767وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   ماكينة طحين وفراكة ارز .

28 - نوال خضر سعد الزيات . تاجر فرد سبق قيده برقم  23373 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ ادوات منزلية .

29 - نوال خضر سعد الزيات . تاجر فرد سبق قيده برقم  23373 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ ادوات منزلية .

30 - منتصر شعبان ابراهيم خبيرى )ازياء منتصر( تاجر فرد سبق قيده برقم  29080 قيد فى 2020-03-09 

برقم ايداع    1086وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة محل فرعى بنشاط ملبس 

جاهزة بداية من 1/ 1/ 2023 وذلك بنفس راس مال النشاط الرئيسى

31 - تم تعديل السم التجارى ليصبح / احمد محمود عبداللطيف محمد يونس . تاجر فرد سبق قيده برقم  23320 

قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    3683وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى 

النشاط ليصبح / الستيراد والتصدير ) فى حدود المسموح به قانونا وطبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك ( 

ومبيدات وبذور ومخصبات زراعيه وانتاج تقاوى الحاصلت الزراعيه .
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32 - احمد فاروق لبيب حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33893 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع    

4689وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح محل فرعى بنشاط محل عطارة بنفس راس 

مال النشاط الرئيسى بداية من 1 /1 /2022.

33 - محمد عبده مندور محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  8323 قيد فى 14-05-2000 برقم ايداع    775

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح فرع بنشاط مقاولت وتوريدات عمومية )فى حدود 

المسموح به قانونا ( وكسارات ومحاجر بداية من 2023/01/02

34 - محمد عبده مندور محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  8323 قيد فى 14-05-2000 برقم ايداع    775

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات عموميه)فى 

حدود المسموح به قانونا ( وكسارات ومحاجر

35 - محمود مصطفى عبد الفتاح عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  22211 قيد فى 31-01-2016 برقم ايداع    

245وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم افتتاح محل فرعى بنشاط صيدلية وذلك بنفس راس 

مال النشاط الرئيسى بداية من 1/ 6/ 2021.

36 - هدايا متولى صديق ابراهيم . تاجر فرد سبق قيده برقم  34870 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع    

1384وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب نقل الموتى ) حانوتى (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2663 وتم ايداعه بتاريخ   

19-04-1994  برقم ايداع 264.000 الى : الصباح للستيراد والتصدير

2 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34718 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2023  برقم ايداع 734.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح رؤيه للديكور والتشطيبات .

3 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18458 وتم ايداعه بتاريخ   

) power tec  ( 14-12-2011  برقم ايداع 2,181.000 الى : باورتك للمقاولت العمومية

4 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   29318 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 4,124.000 الى : امير ابراهيم السيد محمد يوسف

5 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29318 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 4,124.000 الى : المير للرحلت الداخليه

6 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   29318 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2020  برقم ايداع 1,819.000 الى : ) المير لتصنيع الورق الكرتون ومستلزمات الملبس ( امير 

ابراهيم السيد محمد يوسف

7 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29318 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2020  برقم ايداع 1,819.000 الى : ل توجد  سمة تجارية

8 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34600 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2023  برقم ايداع 278.000 الى : السلم للمقاولت المعمومية

9 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34740 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2023  برقم ايداع 819.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح polly silver  بولى سلفر 

للتوريدات .

10 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34763 وتم ايداعه بتاريخ   

circle ( 06-02-2023  برقم ايداع 926.000 الى : سيركل للخدمات والتوريدات الليكتروميكانيكال

)electromechanical services and supplies

11 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24944 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2018  برقم ايداع 519.000 الى : السندريسى موتورز لتجارة السيارات .

12 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12563 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2005  برقم ايداع 126.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح نبيل عطيه لتوريد مواد البناء)نبيل 

عطيه يونس عرقوب(

13 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22762 وتم ايداعه بتاريخ   

12-07-2016  برقم ايداع 1,950.000 الى : البس للمقاولت العامة والتوريدات المتكاملة ) احمد طه رضوان 

حسين سالم (

14 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33263 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2022  برقم ايداع 2,065.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح توميتو

15 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34050 وتم ايداعه بتاريخ   

19-10-2022  برقم ايداع 5,242.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح ساقيه بهاريز

16 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28484 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2019  برقم ايداع 5,313.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الناصر للمقاولت والتوريدات 

العامه

17 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32277 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2021  برقم ايداع 5,340.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه لتصبح صالح ليت.
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18 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24055 وتم ايداعه بتاريخ   

12-03-2018  برقم ايداع 975.000 الى : بيور تريد

19 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23320 وتم ايداعه بتاريخ   

. MAXEED 25-12-2016  برقم ايداع 3,683.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ماكسيد

20 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   23320 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2016  برقم ايداع 3,683.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح / احمد محمود عبداللطيف محمد 

يونس .

الشخاص

1 - حسام عزيز الدين مصطفى محمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   34850 وتم ايداعه بتاريخ  

19-02-2023 برقم ايداع    1290تم التأشير فى تاريخ   19-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه جورج صموئيل جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9173 قيدت فى 17-02-2001 برقم 

ايداع   338 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك نصيبه فيها

2 - شركة  رامى وشريف مختار عوض أباظه وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم    24238 قيدت فى 

29-08-2017 برقم ايداع   2816 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك نصيبه فيها .

3 - شركة عبد الفتاح محمود عبد الغنى الصيرفى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    9477 قيدت فى 

28-05-2001 برقم ايداع   923 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك نصيبه فيها .
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رأس المال

1 - شركة  محمد فوزى محمد احمد وشركاه . شركة سبق قيدها برقم     29833 قيدت فى 01-10-2020 برقم 

ايداع    3184وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - شركة مهندس محمد محمود قاسم ابوالخير و شركاه شركة سبق قيدها برقم     16993 قيدت فى 

29-03-2010 برقم ايداع    543وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000,000.000

3 - شركة المهندس لتجارة و صناعة الكيماويات الحديثة شركة سبق قيدها برقم     16993 قيدت فى 

29-03-2010 برقم ايداع    543وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000,000.000

4 - شركة  اشرف محمد الملح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     30231 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع    

4236وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

العناوين

1 - شركة  محمد فوزى محمد احمد وشركاه . شركة سبق قيدها برقم     29833 قيدت فى 01-10-2020 برقم 

ايداع    3184وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة القطة رقم )1/1أ ب ( زمام 

شركة مصر للحرير الصناعى

2 - تكنو اليكس . شركة سبق قيدها برقم     12007 قيدت فى 30-05-2004 برقم ايداع    692وفى تاريخ  

05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 1 شارع 50 المتفرع من شارع مسجد على بن ابى 

طالب - سموحه .

3 - شركة / محمد احمد طلعت محمد محمود وشريكه حازم محمد توفيق زوره ) تكنو اليكس (. شركة سبق قيدها 

برقم     12007 قيدت فى 30-05-2004 برقم ايداع    692وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية 1 شارع 50 المتفرع من شارع مسجد على بن ابى طالب - سموحه .

4 - على محمد على ابونعمة وشركاه . شركة سبق قيدها برقم     16286 قيدت فى 18-03-2009 برقم ايداع    

482وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل عنوان الفرع الكائن امام 

جرين بلزا ليصبح  العنوان القائم هو سموحة- طريق 15 مايو أمام نادى الجياد ونادى سموحة الرياضي ابراج 

الصفوة برج 3 الدور 3 وحدة ادارية 11,10 .
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النشاط

1 - شركة  محمد فوزى محمد احمد وشركاه . شركة سبق قيدها برقم     29833 قيدت فى 01-10-2020 برقم 

ايداع    3184 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح صناعة وتصدير الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة والمنسوجات والتريكو .

2 - حمدى محمد احمد محمد حسنين وشريكه . شركة سبق قيدها برقم     33668 قيدت فى 07-08-2022 برقم 

ايداع    3773 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط ليصبح المقاولت والخدمات 

الهندسيه والتوريدات وادارة المشروعات وتجارة المولدات الكهربائيه وملحقاتها الخاصه بها وقطع الغيار .

الكيان القانونى

السم والسمة

Page 36 of 47 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

الشخاص

1 - اماني ربيع علي حسن

 موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2010 برقم ايداع   543 تم 

التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  

2 - عبدالواحد عبدالواحد سعد شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  تخارج الشريك بعد استلم كافه 

حقوقه

3 - محمود محمد محمود قاسم ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  

4 - احمد محمد محمود قاسم ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  

5 - اسراء محمد محمود ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  

6 - الء محمد محمود ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  

7 - السيد محمد محمد عبدالعال غنيم  مدير معين   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  تخارج وتعيين  السيد / عبدالفتاح 

عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الشافعى مديرا مختارا بدل منه .

8 - عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الشافعى  مدير بالجر و ليس شريك   المقيد برقم قيد    16993   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2010  بــ :  اتفق الشركاء 

جميعا على تعديل حق الدارة والتوقيع بخروج المدير المعين / السيد محمد محمد عبدالعال غنيم وتعيين بدل منه 

السيد / عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الشافعى مديرا مختارا يتولى ادارة الشركه ويختص من الناحيه 

القانونيه بتمثيل الشركه امام القضاء ومراكز الشرطه والنيابات والمحاكم والتموين والصحه وجهاز شئون البيئه 

والمن الصناعى ومصلحه الجمارك والجهات التى يلزم تمثيل الشركه امامها من الناحيه القانونيه والدفاع عن 

الشركه قانونا وحده دون غيره من الشركاء وله حق التصالح والتخالص والقرار والبراء واستلم المبالغ الماليه 

نيابه عن الشركه وتوكيل المحامين والمستخلصين .

9 - وائل السيد محمد محمود الطايفة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28052   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   4089 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  توقيع ثانى اساسى .

10 - احمد جابر عبدالمجيد حجازى  امين سر   المقيد برقم قيد    28052   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-25 

برقم ايداع   4089 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

11 - دينا  محمد  محمد  الطنانى .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28052   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   4089 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

12 - محمد  شعبان  عبدالقادر  محمد  بنه .  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28052   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   4089 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

13 - احمد محمد ابراهيم محمد فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28052   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   4089 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  توقيع اول اساسى .
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14 - عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الشافعى  مدير بالجر و ليس شريك   المقيد برقم قيد    16993   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  اتفق الشركاء 

جميعا على تعديل حق الدارة والتوقيع بخروج المدير المعين / السيد محمد محمد عبدالعال غنيم وتعيين بدل منه 

السيد / عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الشافعى مديرا مختارا يتولى ادارة الشركه ويختص من الناحيه 

القانونيه بتمثيل الشركه امام القضاء ومراكز الشرطه والنيابات والمحاكم والتموين والصحه وجهاز شئون البيئه 

والمن الصناعى ومصلحه الجمارك والجهات التى يلزم تمثيل الشركه امامها من الناحيه القانونيه والدفاع عن 

الشركه قانونا وحده دون غيره من الشركاء وله حق التصالح والتخالص والقرار والبراء واستلم المبالغ الماليه 

نيابه عن الشركه وتوكيل المحامين والمستخلصين .

15 - السيد محمد محمد عبدالعال غنيم  مدير معين   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  تخارج وتعيين  السيد / عبدالفتاح 

عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الشافعى مديرا مختارا بدل منه .

16 - الء محمد محمود ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

17 - اسراء محمد محمود ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

18 - احمد محمد محمود قاسم ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

19 - محمود محمد محمود قاسم ابو الخير  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

20 - عبدالواحد عبدالواحد سعد شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2010 برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  تخارج الشريك بعد استلم كافه 

حقوقه

21 - اماني ربيع علي حسن

 موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16993   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2010 برقم ايداع   543 تم 

التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

22 - حمدى محمد احمد محمد حسنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    33668   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   3773 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  يتعين الطرف الول / حمدى 

محمد احمد محمد حسنين مدير عام بدون مقابل مادى حق الدارة والتوقيع باسم الشركه امام جميع الجهات 

الحكوميه او غير الحكوميه والقطاع العام وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من عمليات سحب وايداع 

وفتح حسابات وصرف وسحب واستلم الشيكات وتحريرها فتكون للطرف الول السيد / حمدى محمد احمد محمد 

حسنين منفردا . ويحق للطرف الثانى / محمد ناجى محمد حسن اسماعيل النشار اعتماد المشروعات والتوقيع على 

الشيكات كتوقيع ثان والصرف والسحب واليداع والتعامل مع البنوك وتحرر الشيكات وذلك مجتمعا  مع الشريك 

الول

23 - محمد ناجى محمد حسن اسماعيل النشار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33668   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   3773 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - خالد محمود خليل الحلواني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13459   قيدت فى   26-03-2006 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-25

2 - مينا سليمان اسعد يوسف .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21984   قيدت فى   26-11-2015 برقم ايداع    

2559 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-25

3 - محمد مصطفى زكى محمد الحملى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23035   قيدت فى   10-10-2016 برقم 

ايداع    2808 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

4 - هشام محمود عبدالمولى الشناوى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23060   قيدت فى   16-10-2016 برقم 

ايداع    2906 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

5 - صابر احمد احمد ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23197   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    3330 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

6 - رضا احمد على احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24470   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

3470 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

7 - محمد سعد على العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8890   قيدت فى   19-11-2000 برقم ايداع    

1853 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

8 - احمد يسري محمد ابراهيم قرقوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13885   قيدت فى   24-08-2006 برقم 

ايداع    1266 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

9 - مصطفى صابر عبدالمنعم خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16155   قيدت فى   2018-02-28 

برقم ايداع    844 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

10 - محمد اللفي عبدا مرضي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19292   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

11 - نجلء سعيد حامد عبدا موسى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21535   قيدت فى   10-06-2015 برقم 

ايداع    1366 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

12 - سهى محمد عبد الراضى ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22103   قيدت فى   28-12-2015 برقم 

ايداع    2880 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

13 - محمد احمد محمد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23806   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1420 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

14 - اشرف عبدالمعبود احمد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4595   قيدت فى   03-11-1996 برقم 

ايداع    1079 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

15 - عبد ربه عطال السيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14631   قيدت فى   30-04-2007 برقم 

ايداع    856 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

16 - على موتورز  هيثم على عبدا ابو مضاوى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15430   قيدت فى   

27-01-2008 برقم ايداع    165 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-26

17 - محمد سعد عوض نعيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19220   قيدت فى   19-09-2012 برقم ايداع    

1817 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

18 - هانى عرفان محمد كيلنى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19462   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

2449 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19
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19 - عبدالمقصود عبدالهادى عبدالمقصود دراز .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24777   قيدت فى   

31-12-2017 برقم ايداع    4494 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-30

20 - منال محمد حسنين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7063   قيدت فى   15-05-1999 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

21 - محمد احمد علي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11803   قيدت فى   08-03-2004 برقم ايداع    

265 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-07

22 - الشحات محمد السيد الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13613   قيدت فى   23-05-2006 برقم ايداع    

730 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

23 - محمود رجب شعبان محمد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13717   قيدت فى   25-06-2006 برقم 

ايداع    940 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-24

24 - عزيزه السيد بسيوني حسين خليل 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14502   قيدت فى   2007-04-03 

برقم ايداع    633 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

25 - وليد بشير عبد الفضيل عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15118   قيدت فى   25-09-2007 برقم 

ايداع    1806 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

26 - الطيب ابوسعيفة ابوسعيفة .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18932   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

1075 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

27 - نواف عبد الحليم عبد الجليل القطيفى .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19520   قيدت فى   2013-01-17 

برقم ايداع    112 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

28 - عبد المجيد المرسى جابر مرسى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23866   قيدت فى   2017-05-15 

برقم ايداع    1591 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

29 - عبدالغني عبدالنبي عبدالعزيز عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24810   قيدت فى   2018-01-14 

برقم ايداع    107 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

30 - صيدليه الدكتور محمد عبدالحليم) د محمد عبدالحليم علي عيسي (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15239   

قيدت فى   21-11-2007 برقم ايداع    2068 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-20

31 - حمدى احمد ياقوت على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21095   قيدت فى   04-01-2015 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

32 - علء صلح عبد العزيز احمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24563   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    3781 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

33 - احمد محمد عباس عبد ا شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24906   قيدت فى   04-02-2018 برقم 

ايداع    420 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

34 - رنا للمقاولت العموميه المتكامله - رمضان عبدالمجيد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8208   

قيدت فى   16-04-2000 برقم ايداع    570 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-15

35 - عبد الصمد رشاد عطال زلط .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18076   قيدت فى   20-07-2011 برقم 

ايداع    1279 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

36 - هانى محمد عبد العال عوض .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18458   قيدت فى   14-12-2011 برقم 

ايداع    2181 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

37 - مصطفى عوض حميدة السيد سليمان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19078   قيدت فى   2012-07-22 

برقم ايداع    1478 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21
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38 - رضا ربيع عبدالعزيز احمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21676   قيدت فى   11-08-2015 برقم ايداع    

1763 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-10

39 - مسعد عبدالرسول عبدالمجيد جبريل .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23991   قيدت فى   2017-06-14 

برقم ايداع    1987 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

40 - سامي السيد محمد حلمي الشربيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25057   قيدت فى   05-03-2018 برقم 

ايداع    883 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

41 - هنداوى ابوعجيله السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4033   قيدت فى   31-01-1996 برقم ايداع    

134 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

42 - ساميه عبدربه محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14308   قيدت فى   15-02-2007 برقم ايداع    

262 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

43 - محمد محمود عبد العظيم عبد المجيـــــد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16562   قيدت فى   

06-02-2013 برقم ايداع    181 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-05

44 - محمد محمود عبد العظيم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16562   قيدت فى   2009-08-12 

برقم ايداع    1323 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11

45 - محمد محمود عبد العظيم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16562   قيدت فى   2009-10-13 

برقم ايداع    1573 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

46 - حمدون احمد ياقوت على .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17991   قيدت فى   30-06-2011 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-29

47 - محمد رزق اسماعيل سعدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19297   قيدت فى   14-10-2012 برقم 

ايداع    2013 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

48 - عبدالرحيم محمد على عبدالمجيد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21849   قيدت فى   08-10-2015 برقم 

ايداع    2197 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

49 - تامر أحمد صالح صالح حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22967   قيدت فى   21-09-2016 برقم 

ايداع    2625 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

50 - ايمن احمد محمود خليل شرشوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23359   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    22 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

51 - عزيزه حامد محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24918   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    

445 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

52 - بوادى لتجارة السيارات ) سعيد محمد محمود محمود بوادي (.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25060   قيدت 

فى   05-03-2018 برقم ايداع    891 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-04

53 - خالد عبدالصمد عبدالقادر الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1900   قيدت فى   06-02-1993 برقم 

ايداع    59 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

54 - "علء حسن زكريا علي الجويلي "  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14138   قيدت فى   11-12-2006 برقم 

ايداع    1822 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

55 - ماجد لطفى ناشد بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17228   قيدت فى   11-07-2010 برقم ايداع    

1123 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

56 - محمود زغلول احمد محمد ابوالخير .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18441   قيدت فى   2011-12-11 

برقم ايداع    2153 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

57 - محمود احمد على الجبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20356   قيدت فى   03-03-2014 برقم ايداع    

411 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02
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58 - سنتر السندريسي للدوات المنزليه ) طارق محمد عبده علي سندريسي (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24944   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    519 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-07

59 - علء محمود احمد محمود .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25031   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    

789 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

60 - صبرى يوسف سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   492   قيدت فى   04-08-1990 برقم ايداع    336 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

61 - هدى رمضان جمعه شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5113   قيدت فى   26-06-1997 برقم ايداع    

682 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

62 - عيد سعيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5644   قيدت فى   01-03-1998 برقم ايداع    189 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

63 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9718   قيدت فى   18-08-2001 برقم 

ايداع    1362 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

64 - شعبان ابراهيم عوض اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11812   قيدت فى   13-03-2004 برقم 

ايداع    279 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-12

65 - شعبان ابراهيم عوض اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11812   قيدت فى   04-06-2005 برقم 

ايداع    779 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

66 - شعبان ابراهيم عوض اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11812   قيدت فى   25-12-2006 برقم 

ايداع    1939 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

67 - جابر رياض احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13666   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

849 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

68 - عبد ا محمد سليمان بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16797   قيدت فى   24-12-2009 برقم ايداع    

1972 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

69 - عبد ا محمد سليمان بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16797   قيدت فى   24-12-2009 برقم ايداع    

1973 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-23

70 - سامح شعبان حسين ابوجبل .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19461   قيدت فى   20-12-2012 برقم ايداع    

2448 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

71 - عبدالشكور ابراهيم احمد عقل .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19464   قيدت فى   23-12-2012 برقم 

ايداع    2456 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

72 - ايمن خميس موسى حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20396   قيدت فى   27-03-2014 برقم ايداع    

556 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

73 - سلوى صبور على عبدالعال .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20466   قيدت فى   27-04-2014 برقم 

ايداع    763 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

74 - عيد عبدالرحيم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5153   قيدت فى   13-07-1997 برقم ايداع    748 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

75 - محمد محمود محمد ابراهيم السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6168   قيدت فى   19-09-1998 برقم 

ايداع    1072 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-18

76 - صيدليه الدكتور اسلم ندا- د.ص اسلم محمد عبدالحميد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13654   قيدت 

فى   07-06-2006 برقم ايداع    825 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-06
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77 - صيدليه الدكتور اسلم ندا- د.ص اسلم محمد عبدالحميد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13654   قيدت 

فى   12-09-2007 برقم ايداع    1747 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-11

78 - غطاس ملك عبد السيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16723   قيدت فى   09-11-2009 برقم ايداع    

1767 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

79 - وائل لطفى محمد الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16969   قيدت فى   15-03-2010 برقم ايداع    

442 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

80 - كرم صلح محمود احمد كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20669   قيدت فى   04-08-2014 برقم 

ايداع    1331 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

81 - ربيع ممدوح عبدا متولي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23998   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

2007 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

82 - ابراهيم عادل عبدالمنعم ابراهيم عبدالمحسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24456   قيدت فى   

18-10-2017 برقم ايداع    3432 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-17

83 - راضي عبدالمعطي فتح ا بسيوني .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24601   قيدت فى   2017-11-21 

برقم ايداع    3907 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

84 - شوقى شعبان جمعه الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7120   قيدت فى   23-05-1999 برقم ايداع    

883 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-22

85 - محمد جابر ابراهيم الشناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15187   قيدت فى   31-10-2007 برقم ايداع    

1951 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

86 - سعيد رجب حسين شعلن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19262   قيدت فى   03-10-2012 برقم ايداع    

1934 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

87 - محمود هيبه كمال حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19566   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

238 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

88 - محمود هيبه كمال حسن .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19566   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

3436 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

89 - محمود كمال عبده على سعدا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19648   قيدت فى   10-03-2013 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-09

90 - محمد شعبان محمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16394   قيدت فى   12-05-2009 برقم ايداع    

821 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

91 - عزه صبحي سيف عبدالعزيز .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22507   قيدت فى   19-04-2016 برقم 

ايداع    1177 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

92 - عمرو حسنى فاروق احمد الشرنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23366   قيدت فى   2017-01-03 

برقم ايداع    50 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

93 - احمد اشرف خميس رفاعي عبدالباقي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24991   قيدت فى   2018-02-19 

برقم ايداع    687 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

94 - د عبدالعزيز ابراهيم عبدا كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1536   قيدت فى   06-06-1992 برقم 

ايداع    265 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

95 - ايهاب ماهر باقي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9568   قيدت فى   02-07-2001 برقم ايداع    

1096 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

96 - ايسر محمد احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19468   قيدت فى   24-12-2012 برقم ايداع    

2474 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

Page 43 of 47 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

97 - ابراهيم عنتر ابراهيم بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19835   قيدت فى   23-05-2013 برقم ايداع    

979 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-22

98 - ابراهيم عبدالحليم سليمان محمود حميده .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24055   قيدت فى   

12-03-2018 برقم ايداع    975 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-11

99 - كامل محمود عبدالعزيز حرفوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11556   قيدت فى   19-10-2003 برقم 

ايداع    1298 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

100 - صيدلية الدكتور اسامة خميس-د.ص اسامة خميس طاهر محارب سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

16333   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    457 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-04

101 - نادر صبحى كامل مبارك مرقص .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20341   قيدت فى   2014-02-19 

برقم ايداع    348 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18

102 - شعبان احمد امين حربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21490   قيدت فى   24-05-2015 برقم ايداع    

1236 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

103 - سامي السيد على سيد احمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23571   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    691 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

104 - خالد خميس خالد محمد روتان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23784   قيدت فى   20-04-2017 برقم 

ايداع    1318 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

105 - عبد السلم عبد الله عبد الحميد على شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23827   قيدت فى   

08-05-2017 برقم ايداع    1488 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-07

106 - ابراهيم محمد محمد داود سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15179   قيدت فى   29-10-2007 برقم 

ايداع    1932 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

107 - محمد عزت عبد العزيز مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17344   قيدت فى   06-09-2010 برقم 

ايداع    1447 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

108 - حسن جلل محمد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19735   قيدت فى   03-04-2013 برقم ايداع    

675 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

109 - احمد ابراهيم سعد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22385   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

776 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

110 - تامر محمد شحاته أحمد محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23548   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    618 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

111 - بلل محمد فهمي عبدالمولى القزاز.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23881   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    1631 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

112 - محمد عبد الفتاح كامل ابو مضاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23906   قيدت فى   2017-05-24 

برقم ايداع    1738 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

113 - سامح ابراهيم مرهم ابراهيم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24368   قيدت فى   02-10-2017 برقم 

ايداع    3189 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

114 - ام السعد محمد عبدالمهدي هواش .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24741   قيدت فى   2017-12-20 

برقم ايداع    4357 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

115 - محمد سعد علي قاقا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25147   قيدت فى   22-03-2018 برقم ايداع    

1148 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-21
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116 - سعاد ابراهيم الشامخ ابراهيم الرويني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14731   قيدت فى   2007-05-24 

برقم ايداع    1040 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

117 - صباح ابراهيم محمد السيد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17884   قيدت فى   31-05-2011 برقم 

ايداع    814 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

118 - محمد صبحى عبد الحميد عبد السلم بريك .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19635   قيدت فى   

05-03-2013 برقم ايداع    435 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-04

119 - نوال خضر سعد الزيات .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23373   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

62 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

120 - احمد ابوالحسن محمد الحلو.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23488   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    437 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

121 - مينا ماهر كامل عبدالمسيح .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23914   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    1759 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

122 - سعد إنبيوه قطب محمد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24010   قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    

2058 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

123 - مصباح دياب منشاوي الخليطه .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24265   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    2902 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

124 - محمد سعيد حامد ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24899   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

125 - محمد بدر محمد عبد الفتاح خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10789   قيدت فى   03-11-2002 برقم 

ايداع    1371 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

126 - المناخلى جروب للستيراد والتصدير وتجارة السيارات.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10973   قيدت فى   

16-02-2003 برقم ايداع    181 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-15

127 - مسعد سعد حميده مرعي .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13630   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

366 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

128 - سهام ابراهيم السيد محمد فوله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15787   قيدت فى   30-06-2008 برقم 

ايداع    1110 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-29

129 - روتان لللستيراد والتصدير )وليد سعد عبد القادرهنداوى روتان (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16203   

قيدت فى   16-02-2009 برقم ايداع    245 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-15

130 - ) روتان للمقاولت العمومية المتكاملة (- وليد سعد عبد القادر هنداوى روتان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

16203   قيدت فى   03-05-2009 برقم ايداع    763 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-05-02

131 - عادل حسين احمد سليمان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17133   قيدت فى   26-05-2010 برقم ايداع    

887 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

132 - محمود حسن عبد العزيز حسين الدمنهورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24361   قيدت فى   

01-10-2017 برقم ايداع    3175 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-30

133 - سعد سلمه احمد الهواري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15442   قيدت فى   31-01-2008 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30
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134 - جمعه عبد القادر عقاب عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17319   قيدت فى   2010-08-18 

برقم ايداع    1362 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

135 - تامر احمد نعيم حسين .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18699   قيدت فى   04-03-2012 برقم ايداع    

453 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

136 - إيمان عادل يوسف يوسف البنا .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21105   قيدت فى   06-01-2015 برقم 

ايداع    32 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

137 - سعيد جمال عبدالرازق عيد .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24483   قيدت فى   25-10-2017 برقم 

ايداع    3530 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

138 - حمدي حمام فتحي محمد زياده .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24846   قيدت فى   18-01-2018 برقم 

ايداع    212 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

139 - فريد محمود محمد عقيله زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14257   قيدت فى   30-01-2007 برقم 

ايداع    149 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

140 - وائل فتحى على سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17056   قيدت فى   02-05-2010 برقم ايداع    

717 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-01

141 - عبد الحليم عطية رزق عريان .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18926   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    1067 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

142 - محمد عوض فرحات عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19561   قيدت فى   11-02-2013 برقم 

ايداع    225 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

143 - احمد عبدالحليم مبروك عطيه دعبس ) صيدلية د أحمد عبدالحليم مبروك (.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

23841   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    1543 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-10

144 - سليمان ابراهيم سليمان هدهود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24294   قيدت فى   23-10-2017 برقم 

ايداع    3496 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

145 - مختار عثمان حسن على الفرارجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24298   قيدت فى   2017-09-19 

برقم ايداع    2993 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

146 - رمضان خميس عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7184   قيدت فى   05-06-1999 برقم ايداع    

981 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

147 - مدحت محمد ابراهيم محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11423   قيدت فى   23-08-2003 برقم 

ايداع    1037 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-22

148 - جمال محمد محمود عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15490   قيدت فى   27-02-2008 برقم 

ايداع    333 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

149 - هانى محمد زيدان محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23559   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    662 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

150 - محمد عبداللطيف السباعي عبدالكريم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24542   قيدت فى   2017-11-08 

برقم ايداع    3730 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07
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تجديد شركات

1 - الغزالى للصناعات الغذائيه .   شركة سبق قيدها برقم :   22738  قيدت فى  26-06-2016 برقم ايداع   

1869 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  12:00:00ص

2 - فوود كرافت للصناعات الغذائيه .   شركة سبق قيدها برقم :   22738  قيدت فى  26-06-2016 برقم ايداع   

1869 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  12:00:00ص

3 - شركة حمدون احمد ياقوت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5280  قيدت فى  11-09-1997 برقم ايداع   

998 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  12:00:00ص

4 - شركه  شوقي حسين ابراهيم الشنتوري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10744  قيدت فى  

15-10-2002 برقم ايداع   1273 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/10/2027  12:00:00ص

5 - شركه ابو شحاته ) كارم محمود محمد شحاته وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   15473  قيدت فى  

18-02-2008 برقم ايداع   294 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

6 - ورثه سعيد عبدالسلم عبدالحميد عنهم فوزيه السيد عبدالعال   شركة سبق قيدها برقم :   4381  قيدت فى  

29-07-1996 برقم ايداع   733 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2026  12:00:00ص

7 - شركة  رامى وشريف مختار عوض أباظه وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   24238  قيدت فى  

29-08-2017 برقم ايداع   2816 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

8 - شركة عبد الفتاح محمود عبد الغنى الصيرفى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   9477  قيدت فى  

28-05-2001 برقم ايداع   923 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2026  12:00:00ص

9 - شركة  نجاة خطاب ابراهيم وشركائها .   شركة سبق قيدها برقم :   18997  قيدت فى  12-06-2012 برقم 

ايداع   1246 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

10 - شركة محمود صالح محمد مصطفى وشركاه .   شركة سبق قيدها برقم :   15455  قيدت فى  

05-02-2008 برقم ايداع   234 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص
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