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قيود أفراد

1 - السيد سالم عطيه دومة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2026 ورقم 

قيد 29565    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تربيه و حلبه و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر داود بملك/

فايز كامل عبدالنبى

2 - محمد عريف عبدا عوض تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2031 

ورقم قيد 29566    محل رئيسى  عن تجارة موتوسيكلت و تروسيكلت, بجهة محافظة المنوفية جزى بملك/

رفعت عبدالحميد الشفا

3 - شيماء صبحى عبدالرسول الغندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2034 ورقم قيد 29567    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و متعهد نقل عمال)داخل جمهوريه مصر 

العربيه()بعد الحصول على التراخيص الازمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة 

المنوفية صنصفط بملك/ناصر عبدالحكيم عبدالعليم قوره

4 - محمد نعيم احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2036 ورقم 

قيد 29569    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية جزى - بملك / جمال عيد مشحوت

5 - هبه احمد ابراهيم غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2038 ورقم 

قيد 29570    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سنجرج بملك/ طاهر محمود محمد عيد

6 - محمد ممدوح عرفه المتولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2042 

ورقم قيد 29572    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة - بجوار 

دلتا مصر - السادات بملك / عماد محمد محمد هاشم

7 - عبد اللطيف السيد عبد القوى موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 29573    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية شقه رقم 3 الخارجى على الشارع عماره 456 المنطقه العاشره 

بملك على محمد مصطفى محمد

8 - ايمان محمود محمد مبروك ابو عمرو تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2050 ورقم قيد 29574    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات وادوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية محل 

38 بالسوق التجارى بالمنطقه السكنيه السابعه بملك صبرى عبد الحكيم احمد مصطفى

9 - قمرات سامى فوزى فوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2052 

ورقم قيد 29575    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية جزى-بملك/عبدالحميد سعيد

10 - احمد مطاوع السيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2055 

ورقم قيد 29576    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة - االيافطة - بملك / السيد 

مطاوع السيد ابوشلبى

11 - محمد سعد حسين دندن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2064 

ورقم قيد 29577    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة المنوفية شارع الشعار بملك/ 

سعد حسين احمد دندن

12 - محمد رمضان عبدالرحمن عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 2065 ورقم قيد 29578    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية و فلتر مياه, بجهة محافظة المنوفية 

كفر داود-منطقة التجارة بملك/محمود يسن حسن يسن
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13 - سماح محمد رمضان الشنوانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2067 ورقم قيد 29579    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية السادات -محل رقم 1 مول 

جنه بمحور خدمات الحى السادس بملك/شركه اعمار مصر للستثمار العقارى

14 - مبروك جمال مشحوت عامر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2076 ورقم قيد 29580    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات, بجهة محافظة المنوفية دمليج - بملك / ايمن 

جمال مشحوت مشحوت

15 - محمد محسن بهجت الشرنوبي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2080 

ورقم قيد 29581    محل رئيسى  عن بقالة وتموين, بجهة محافظة المنوفية شارع درب الحصر - بملك / ورثة 

محسن بهجت الشرنوبي

16 - محمد جمعه عبدالفتاح ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2084 ورقم قيد 29582    محل رئيسى  عن صالون حلقة و قص الشعر للرجال, بجهة محافظة المنوفية 

بالمشط بملك/عماد احمد عبدالفتاح ابوسيف

17 - عمرو رمضان محمد عفيفى السبكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2094 ورقم قيد 29584    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال)داخل جمهوريه مصرالعربيه()بعد 

الحصول على التراخيص الازمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية الطرانة 

بملك/ايهاب كمال جاد

18 - مصطفى كمال محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2102 

ورقم قيد 29585    محل رئيسى  عن بيع اسمده و مخصبات زراعيه, بجهة محافظة المنوفية شارع المحطه - 

بملك / جملت مجدى عزالرجال ابو الفتوح

19 - اكرم محمد عجمى الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2108 ورقم قيد 29586    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال)داخل جمهوريه مصر العربيه()بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية كفر داود 

بملك/ شعبان محمد عبدالمقصود عبدا صالح

20 - عمرو سميح رياض سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2112 

ورقم قيد 29587    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال)داخل جمهوريه مصر العربيه()بعد الحصول 

على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين بملك/

محمد سميح رياض سلم

21 - محمد عبدالنبى على عون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2113 

ورقم قيد 29588    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة المنوفية جزى بملك/خضرة السيد مرسى

22 - محمد رمضان الشافعى ابوعنب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2128 ورقم قيد 29589    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة المنوفية بالمشط بملك/رمضان 

ابراهيم بكر

23 - محمد كمال صالح ابو غربيه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2133 ورقم قيد 29591    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا مميكنه, بجهة محافظة المنوفية منوف -ش 

زكريا يوسف بملك/احمد اشرف احمد

24 - فاتن محمود سلم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2143 ورقم 

قيد 18770    رئيسى آخر  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة المنوفية السادات محل رقم 19 بالدور 

الثانى علوى مول السلم محور خدمات الحى الول بملك هبه رشاد فتحى محمد
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25 - فاتن محمود سلم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2145 ورقم 

قيد 18770    رئيسى آخر  عن تجاره الملبس الجاهزه )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة المنوفية 

السادات محل رقم 20 بالدور الول علوى مول السلم محور خدمات الحى الول بملك خديجه احمد محمد فاتى

26 - منجود سامى منجود الجزيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2135 ورقم قيد 29592    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و نقل عمال )داخل جمهوريه مصر العربيه()

بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية كفر 

السنابسة بملك/ام محمد منجود عبدالنبى شحاته

27 - خالد محمد عبد السلم الجرف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 29593    محل رئيسى  عن بيع غيار زيت سيارات جمله وقطاعى, بجهة محافظة المنوفية 

سروهيت م/منوف- بملك/جلل سعيد عبد الحميد

28 - سعد عبدالشافعى قطب مشاحيت تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2140 ورقم قيد 29594    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة و مبيدات و توكيلت تجارية و استيراد و تصدير )

فيما عدا المجموعه 19 و الفقرة 36 من المجموعه6(, بجهة محافظة المنوفية خارج الزمام خارج حد ال2ك جبل 

الخطاطبة بملك/ سعد عبد الشافى قطب مشاحيت

29 - مروة عبدالعظيم عبدالمحسن المقدم تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 2147 ورقم قيد 29596    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية فيشا 

الكبرى بملك/على عبده على الشيخ

30 - محمد عبداللطيف عبدالموجود الشامي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2152 ورقم قيد 29597    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات تنجيد, بجهة محافظة المنوفية محل رقم قطعه رقم 

36المنطقه السكنيه الثالثه بملك/محمد عبدالرحيم حسن

31 - مجدى فتحى احمد شعلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2153 

ورقم قيد 29598    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة المنوفية سدود بملك/مجدى فتحى احمد شعلن

32 - محمد غريب محمد الكردى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2154 

ورقم قيد 29599    محل رئيسى  عن ورشة حدادة و تشكيل معادن, بجهة محافظة المنوفية شارع عيد من شارع 

ترعه البطحه بملك/محمد غريب محمد

33 - احمد ابراهيم عبدالمطلب عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 2172 ورقم قيد 19501    رئيسى آخر  عن مستلزمات رى حديث و خراطيم, بجهة محافظة المنوفية 

القطعة رقم 31 منطقة ورش الصناعية السادسة - بملك / احمد ابراهيم عبد المطلب عبد المقصود

34 - محمد صبرى عبد الحميد عبد العزيز الهوارى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 2185 ورقم قيد 25582    رئيسى آخر  عن بيع طيور ومجمدات, بجهة محافظة 

المنوفية السادات محل رقم 8 قطعه 221 المنطقه السكنيه الثالثه بملك عطيات محمد عبد العزيز عبد الوهاب

35 - محمد شريف حمدى الحلفاوى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2163 ورقم قيد 27671    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية تتا م منوف 

بملك /شريف حمدى محمد الحلفاوى

36 - احمد مصطفى محمد محمد الزلبانى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2164 ورقم قيد 29600    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 11 ورش المنطقة 

الصناعية الثانية - بملك / السيد صبري محمد
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37 - محمد فتحى عبدالحميد وهيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2165 ورقم قيد 29601    محل رئيسى  عن ورشة نجاره ميكانيكية, بجهة محافظة المنوفية ش- وهيب من 

ترعة السرساوية  بملك / محمد عبدالحميد وهيب

38 - الء صلح سليمان الخربتاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2173 ورقم قيد 29602    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله و الملبس 

العسكريه و النترنت(, بجهة محافظة المنوفية شقه7قطعه رقم 3 محور خدمات الحى الثانى بملك/اسامه 

عبدالرحمن عبدا

39 - خالد غنيم ابو الحديد حشاد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2174 

ورقم قيد 29603    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت بحريه وأسماك, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع عبد 

ا نديم بملك/صبريه محمد التهامى ابو العينين

40 - رمضان ابراهيم صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2175 ورقم قيد 29604    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية اول طريق كفر السنابسة 

مدينة منوف -بملك /احمد محمد احمد مقلد

41 - محمد صبحى محمد خالد حمامه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2178 ورقم قيد 29606    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية السادات -محل رقم 10 

مول قرطبه بملك/حماده يحيى محمد موسى

42 - احمد نعيم محمد شبل عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2183 

ورقم قيد 29608    محل رئيسى  عن خدمات نظافة, بجهة محافظة المنوفية وحدة سكنية1نموذج30عمارة150

المنطقة الرابعة بملك/ناديه السيد امين على

43 - مصطفى فتحى عبدالقوى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2189 ورقم قيد 29609    محل رئيسى  عن كافيتريا ومقهى, بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات -محل 

رقم 1عقار 113 كفرداود الجديدة -بملك /ضياء شوقى حسن شيحة

44 - محمد ربيع محمود على الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2193 ورقم قيد 29610    محل رئيسى  عن توريد و تجارة اجهزة التبريد و التكيف و الجهزة الكهربائية و 

عموم التصدير, بجهة محافظة المنوفية محل رقم G037 الطابق الرضى مول سيتى مول محور خدمات بملك/ 

شركه الوفا جروب للتجارة و الستثمار

45 - محمود اسماعيل ابراهيم ابراهيم مصطفى مرجان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 2194 ورقم قيد 29611    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

السادات -محل 2 الدور الرضى المنطقة السكنية 23-بملك /صابر سيد احمد حنفى

46 - احمد  سعد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2196 

ورقم قيد 29612    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة و مخصبات, بجهة محافظة المنوفية كفر داود-قرية الجزار 

بملك/عارف سالم ابراهيم الفقى

47 - محمود عبدالله مراد محمود دامرانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2198 ورقم قيد 29613    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات 

-محل رقم 2 عقار رقم 79 بالمنطقة السكنية الثالثة -بملك /عزام محمد يونس

48 - نجاه اشرف عبدالمسيح يوسف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2200 ورقم قيد 29614    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و متعهد نقل عمال)داخل جمهورية 

مصر العربية()بعدالحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة 

المنوفية ابونشابة بملك/مصطفى اسماعيل عبدالمنعم محمد العرج
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49 - صباح سعيد محمد حفنى قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2201 ورقم قيد 29615    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و متعهد نقل عمال)داخل جمهورية مصر 

العربية()بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة 

المنوفية الخماس بملك/عبدالفتاح على ابراهيم البكراوى

50 - محسن سامى زاهر عمار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2216 

ورقم قيد 26118    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية - شارع ابويوسف - بملك / سعد 

ابراهيم على الخولى

51 - مصطفى السيد عيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2238 

ورقم قيد 28506    رئيسى آخر  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية بناحية زاوية رازين -بملك /ابراهيم ابراهيم 

محمد

52 - السيد كمال عبدالعزيز الجمل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2206 ورقم قيد 29616    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية ش/سكه فيشا الصغرى 

بملك/عصام كمال عبدالعزيز

53 - انور عبدالعزيز عبدالقادر مغربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2210 ورقم قيد 29617    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية المحطه بجوار بنزيمةد/

طه-بملك/يحيى عبدالعزيز عبدالقادر

54 - ربيع اسماعيل احمد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2211 

ورقم قيد 29618    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا بملك/

ايمن حسنى فارس

55 - محمد مصطفى معوض عجلن تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2218 ورقم قيد 29619    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية شارع جسر بحر 

الفرعونيه بملك/مصطفى معوض عجلن

56 - عبدالفتاح فتحى صالح بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2220 

ورقم قيد 29620    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكية, بجهة محافظة المنوفية ش جسر الفرعونية بملك/

صابحه محمد عمر

57 - محمد فوزى عبدالحميد رماح تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2223 ورقم قيد 29621    محل رئيسى  عن مكتب شحن)فيما عدا اعمال البريد والبريد السريع ونقل الطرود( و 

توريدات عامه)فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و النترنت (, بجهة محافظة المنوفية هيت-بملك/كرم 

احمد عبدالجواد

58 - رباب محمد مبروك كيره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2227 

ورقم قيد 29622    محل رئيسى  عن بيع ماكولت جاهزة, بجهة محافظة المنوفية برهيم-بملك/الوحدة المحلية 

ببرهيم

59 - محمود عماد ابراهيم عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2228 

ورقم قيد 29623    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنوفية سروهيت م منوف -بملك /

عبدالنبى عبدالحميد السعيد

60 - السيد فتحى عبدالونيس فرحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2231 ورقم قيد 29624    محل رئيسى  عن محل الفاكهه و الخضراوات, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة 

بملك/سامى صلح عبدالرحمن
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61 - صفاء محمد شعبان خضر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2239 

ورقم قيد 29625    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية بجوار كوبرى الجمال - بملك/السيد 

محمود جابر بركات

62 - محمود نعيم حمزة عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2240 

ورقم قيد 29626    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - عزبه جاكوبس - م 

السادات بملك / عادل نعيم حمزة عبدالقوى

63 - صفاء على احمد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2246 ورقم 

قيد 29627    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا -

بجوار مسجد الشرق -بملك /سعد السيد عبدالوهاب

64 - محمد زكريا سيد احمد عرفة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2249 ورقم قيد 29629    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات, بجهة محافظة المنوفية شارع الخضرى 

بملك/ابراهيم زكريا سيد احمد عرفة

65 - عبدا سامى عبدا ابوحطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2251 ورقم قيد 29630    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية غمرين بملك/

صباح محمد عطية القليوبى

66 - نادر محمد عبدالمجيد السيد رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2252 ورقم قيد 29631    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة المنوفية 

كفر شبرا بلولة م منوف  -بملك/شعبان السيد مصطفى

67 - ولء محمود عبدالمجيد زايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2256 

ورقم قيد 29632    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا )توريد العمالة والنترنت والملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة المنوفية مدينه منوف -شارع ابوعلم -بملك /محمود عبدالمجيد السيد زايد

68 - محمد ابراهيم عبدالمقصود عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2257 ورقم قيد 29633    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة المنوفية مدينة منوف -

شارع ترعة الحشاشة -بملك /عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد لطفى

69 - علي عوض محمد عطيه ابو سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2258 ورقم قيد 29634    محل رئيسى  عن سنترال, بجهة محافظة المنوفية السادات -محل 7 سوق المنطقه 11 

بملك/فوزيه محمود اسماعيل

70 - ميرنا رمضان عبدالسميع عدس تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2259 ورقم قيد 29635    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية مدينه منوف 

-10ش/برهام -بملك /اسامة احمد الحسينى

71 - محمد طلعت عبدالفتاح خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2260 ورقم قيد 29636    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية بملك/عطية محمد مرسى 

عامر-بجوار المدفن الصحى-كفر داود السادات

72 - ساره شريف محمد كمال ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2268 ورقم قيد 29637    محل رئيسى  عن تركيب و تعبئة العطور و المنظفات, بجهة محافظة المنوفية بملك/

حنان محمد كمال-طريق كفر فيشا

73 - احمد سعيد توفيق محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2275 ورقم قيد 29638    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلولة بملك/سعيد 

توفيق محمد علم
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74 - حمادة شعبان عبدالسميع قديحة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2279 ورقم قيد 29639    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية عزبة الجمال طريق 

سروهيت بملك/شعبان عبدالسميع خليفة

75 - اشرف على سعد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2284 ورقم 

قيد 29640    محل رئيسى  عن مصنع تحبيب بلستيك لتصنيع منتجات لدائنية متنوعة)حبيبات و مخلوط بى فى 

سى تحبيب و خلط(, بجهة محافظة المنوفية سكه القناطر بملك/طلعت محمد عبدا

76 - احمد جمال احمد حمزة تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2286 

ورقم قيد 29641    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية منشاه سلطان بملك/جمال احمد عبدالعزيز

77 - همت محى الدين احمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2287 ورقم قيد 29642    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة المنوفية كفرداود -عزبة ناصف م السادات 

-بملك /عبدالحكم عبدا عبدالشافى حباس

78 - محمد عبدالفتاح مشحوت زيدان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2288 ورقم قيد 29643    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكرية و 

النترنت(, بجهة محافظة المنوفية صنصفط بملك/عبدالفتاح مشحوت حواش زيدان

79 - محمد عاطف حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2290 

ورقم قيد 29644    محل رئيسى  عن مكتب بيع وتجارة فلتر المياة وقطع غيارها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

داود قرية السلم -م السادات -بملك /عاطف حسين حسن

80 - محمد مجدى مبروك النجار تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2291 

ورقم قيد 29645    محل رئيسى  عن مكتب فراشة افراح, بجهة محافظة المنوفية منشاه سلطان بملك/انور 

اسماعيل ابراهيم

81 - غاده شوقى عبد الباسط حمزه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2297 ورقم قيد 29646    محل رئيسى  عن بيع موبيلت واكسسوارات, بجهة محافظة المنوفية منوف-ش 

الحزب الوطنى بملك/ضياء السيد محمود شعبان

82 - محمد صبحى عبدالفضيل النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2298 ورقم قيد 29647    محل رئيسى  عن بيع موبيلت, بجهة محافظة المنوفية بهواش بملك/يسرى 

عبدالفضيل سعد ابراهيم

83 - سماح عبد الصادق عبد الجيد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2299 ورقم قيد 29648    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة المنوفية برهيم بملك/رمضان سعيد 

على عميره

84 - وليد سيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2303 ورقم 

قيد 29649    محل رئيسى  عن توريد عدد والت لزوم المصانع, بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات -الكائن 

بالبدروم قطعة 250 المنطقة السكنية الحادية عشر -بملك /عايدة عبدالمنعم محمد عبدالغفار

85 - حماده عبدالسلم عبدالحكيم عافية تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2305 ورقم قيد 29650    محل رئيسى  عن مكتب تاجير معدات للغير من الغير, بجهة محافظة المنوفية كفر 

داود-ش/العروبة بملك/محمد فوزى عبدالحميد محمد

86 - سلوى عبدا حسن الجخه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2306 

ورقم قيد 29651    محل رئيسى  عن كسارة مواسير بلستيك, بجهة محافظة المنوفية زمام سرس الليان بعد 

كوبرى الجمال بملك/محمد السيد مصطفى عفيفى جمعه
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87 - عيد العربى فتحى محمد ابوشوشه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2308 ورقم قيد 29652    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و نقل عمال)داخل جمهوريه مصر العربيه()

وبعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية 

زاوية رازين بملك/محمود محمد عبداللطيف

88 - اشرف عبدالهادى عبدالمقصود ابوسكينه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 2311 ورقم قيد 29654    محل رئيسى  عن توريد و توزيع اسمده و مبيدات, بجهة محافظة المنوفية 

منطقه11قطعه40شقه رقم2 بملك/احمد فتحى محمد عيسى

89 - كريم السيد عبدالحميد الطرشه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2313 ورقم قيد 29655    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة - 

بملك / مصطفى احمد حسن

90 - محمد زكريا عبداللطيف مبروك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2317 ورقم قيد 29656    محل رئيسى  عن تصنيع عبوات و منتجات بلستيك, بجهة محافظة المنوفية وحدة 

رقم31 عنبر12 نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة بملك/محمد زكريا عبداللطيف مبروك

91 - اسلم عبدالناصر السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2320 ورقم قيد 29657    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبرى - 

بملك / عبدالناصر السيد على خليل

92 - محمد عبدالونيس على المغربى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2324 ورقم قيد 29658    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية جزى بملك/محمد عبدالمعبود مصطفى

93 - بسمة رجب سعيد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2325 

ورقم قيد 29659    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية 

دمليج م منوف -بملك /ربيع عبدالحميد حرحش

94 - صبحى محمد عبدالعظيم عزام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2327 ورقم قيد 29660    محل رئيسى  عن عنبر تسمين دواجن و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية دمليج بملك/

عماد محمد مبروك

95 - كامل عباس كامل ابواحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2328 

ورقم قيد 29661    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخية و نقل عمال)داخل جمهوريه مصر العربية()بعد 

الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية سروهيت 

بملك/عباس كامل عبدالمقصود ابواحمد

96 - محمود محمد فؤاد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2338 

ورقم قيد 29662    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات -محل 

رقم 216 مول بيراميدز الدور الثانى علوى -بملك /مصطفى عبدة محمد درويش

97 - مالك عبدا ابو زيد حمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2340 

ورقم قيد 29663    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة المنوفية كفر داود م/السادات بملك/

ثروت على محمود باظه

98 - محمد سعيد محمود الخولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2346 ورقم قيد 29665    محل رئيسى  عن خرازة و كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سكه الثمانيه 

بملك/جمال اليد عبدالمقصود البحر
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99 - محمد عبدالجابر عبدالصادق سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2349 ورقم قيد 29666    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة المنوفية سدود م منوف -بملك /

عبدالجابر عبدالصادق سعد

100 - احمد احمد عبدالفتاح الشهالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2350 ورقم قيد 29667    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و متعهد نقل عمال)داخل جمهوريه مصر 

العربيه()بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل الدولى الداخلى و البرى(, بجهة محافظة 

المنوفية تتا بملك/محمود احمد عبدالفتاح الشهالى

101 - فتحى سامى فتحى باشا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2351 

ورقم قيد 29668    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم8 المنطقه الصناعيه 

الولى بملك/على عبدالحميد احمد حشاد

102 - حسام عبدالمرضى على عبدالواحد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 2381 ورقم قيد 19601    رئيسى آخر  عن مصنع اسمده سائلة مركبة متنوعة ) 

خلط وتعبئة ( اسمدة ورقية مخلبية بودرة مخصبات زراعية - مبيدات, بجهة محافظة المنوفية - قطعة 70 ورش 

الشباب مرحلة اولى المنطقة الصناعية - امتداد المنطقة الصناعية الخامسة - بملك / محمود نجاح اسماعيل الهريدى

103 - محمد السيد سعد ابو عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2378 

ورقم قيد 28768    رئيسى آخر  عن مكتبه وخردوات, بجهة محافظة المنوفية السادات - محل رقم  46 بالسوق 

التجارى بالمنطقة السكنية الثالثة بملك / لمياء جمال عبدالغفار رضوان

104 - محمد محمود محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2367 ورقم قيد 29669    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنوفية بملك/شعبان محمود محمود قنديل

105 - محمد عبدالحميد عبدالحليم محسب تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 2372 ورقم قيد 29670    محل رئيسى  عن ورشة المونيوم, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسه بملك/

محمد منجود علم

106 - وليد مصطفى محمود عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2376 ورقم قيد 29671    محل رئيسى  عن محل بيع محمول و اكسسوار محمول, بجهة محافظة المنوفية محل 

رقم5مول الرابعه المنطقه السكنيه الرابعه بملك/عزت عبدالفتاح احمد حسن

107 - احمد عبدالتواب دسوقى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2384 ورقم قيد 29672    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة)فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

النترنت(, بجهة محافظة المنوفية الوحدة رقم1 الدور الثانى ش/على بن ابى طالب المنطقه الولى بملك/شركه 

الفلح للمقاولت

108 - احمد ايمن عبدالقادر الكلف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2385 ورقم قيد 29673    محل رئيسى  عن مكتب هندسي, بجهة محافظة المنوفية رقم 308 مول دار مصر 

جناح واحد السكنيه 17 - بملك / احمد محمد على البطرة

109 - ايمان زين العابدين حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2399 ورقم قيد 19097    رئيسى آخر  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنوفية شارع التحرير البحرى بجوار المخبز اللى بملك / بثينة محمود السيد فاضل

110 - محمود محمد عبد العظيم ابو هدهود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 2387 ورقم قيد 29675    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية سنجرج م/منوف بملك 

محمد ابراهيم زيدان
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111 - محمد ممدوح احمد مصريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2390 ورقم قيد 29676    محل رئيسى  عن مكتب تصميمات ثرى دى d3 )فيما عدا الدعايه والعلن (, بجهة 

محافظة المنوفية منوف شارع المسدى متفرع من شارع الجيش بملك ممدوح احمد محمد مصريه

112 - محمد السيد على السيد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2391 ورقم قيد 29677    محل رئيسى  عن تجارة وتعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات -

قطعة رقم 182 المنطقة الصناعية المطورين مجمع الصناعات -بملك /عبدالحميد جلل ابوالمعاطى

113 - احمد اسماعيل صلح اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2392 ورقم قيد 29678    محل رئيسى  عن تجارة مواد التعبئة والتغليف و توريدها, بجهة محافظة المنوفية 

كمشوش - بملك / اسماعيل صلح اسماعيل

114 - عمرو عادل محمد الفيشاوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2400 ورقم قيد 29679    محل رئيسى  عن خراطة وتشكيل معادن وتوريدات عمومية) فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات -قطعة ارض 14 المنطقة الصناعية الرابعة 

-بملك /يوسف كمال ناشد سعد

115 - احمد ابراهيم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2402 ورقم قيد 29680    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية منشاة سلطان - بملك / شركة 

ام او تى للستثمار والتنمية ) ش م م (

116 - محمد حامد حسن ابوليله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2404 

ورقم قيد 29681    محل رئيسى  عن تجاره حبوب جمله وقطاعى, بجهة محافظة المنوفية منشاة غمرين - بملك 

/ احمد عبدالعظيم عبدالعظيم زيدان

117 - محمود محمد السيد حفيشة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2410 

ورقم قيد 29682    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة المنوفية سدود بملك/محمد محمود عبدالسلم 

مطاوع

118 - اميرة حمدى احمد المخروط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2412 ورقم قيد 29683    محل رئيسى  عن بيع ملبس)فيما عدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة المنوفية 

شارع26يوليو بملك/حسن نبيل محمد الجمال

119 - مجدى فوزى سليمان ابو خضر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2413 ورقم قيد 29684    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال )دون اعمال شركات 

السياحه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة 

المنوفية تتا م/منوف بملك/سوزان متولى على زين الدين

120 - عادل السيد فتح ا زايد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2414 

ورقم قيد 29685    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 67 السوق التجارى المنطقة 

الولى بملك/عباس عبدالرؤف عبدالعال عمر

121 - نورا أحمد محمد عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2415 ورقم قيد 29686    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سنجرج م/منوف بملك/محمد عبد 

الرحمن محمد

122 - ايمان منصور عبد الفتاح منصور تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2418 ورقم قيد 29687    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )دون اعمال السياحه وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية الطرانه م/السادات بملك/

سلمه فهمى حسين
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123 - عبدا صابر صلح ابوعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2421 ورقم قيد 29688    محل رئيسى  عن مكتبة )فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة المنوفية تتا 

بملك/محمود سالم محمد الخولى

124 - احمد عبد الوهاب ثابت عثمان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2427 ورقم قيد 29689    محل رئيسى  عن مكتب استشارات جيولوجيه ومياه جوفيه, بجهة محافظة المنوفية 

السادات -مكتب رقم 12 دور اول علوى بالسوق التجارى بالولى 112 م بملك/محمود عبد ا عبد النبى

فروع الفراد

1 - هشام سعيد ابراهيم عبدا سليم  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   2225 ورقم قيد   27675  محل فرعى  

عن حظيره لتربيه المواشى وتسمين العجول وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية عنوان الرئيسى  بهواش - مركز منوف 

- بملك ظريف عبد الرازق عبد ا

2 - هشام سعيد ابراهيم عبدا سليم  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   2225 ورقم قيد   27675  محل فرعى  

عن حظيره لتربيه المواشى وتسمين العجول وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية عنوان الفرع شما - كوبرى الزغابة م 

اشمون بملك / غنيم ابراهيم غنيم

3 - امانى محمد محمود دعبس  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   2366 ورقم قيد   29546  محل فرعى  

عن مخزن لتجارة البقالة  بجهة محافظة المنوفية - 2 برج الصفوة محور خدمات الحي الثاني - بملك/ ميراي نبيل 

معوض ابراهيم
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قيود الشركات

1 - شركة احمد سعد سعيد نصار وشريكة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    2035 ورقم قيد  29568    مركز عام  عن تجارة وتوريد المواسير البلستيكية بجميع انواعها  بجهة 

محافظة المنوفية مدينه سرس الليان -الدور الثانى علوى شارع بورسعيد -بملك /هند محمد محمد القاضى

2 - شركة /خالد على محمد عيد وشريكة شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    2089 ورقم قيد  29583    مركز عام  عن تجارة حدايد وبويات وادوات صحية  بجهة محافظة 

المنوفية زاوية م منوف -بملك /فتحية عبدالمنعم محمد عباس

3 - شركة عماد محمد محمد هاشم وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    2146 ورقم قيد  29595    مركز عام  عن انتاج و فرز و تجميد و تغليف الفواكه و الخضروات 

و التصدير ) فى حدود ما هو مسموح به قانونا ( و ادارة المشروعات الزراعية  بجهة محافظة المنوفية قطعة 

82 المتطورين - بملك / عماد محمد محمد هاشم

4 - شركه احمد سمير محمد عياده وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    2177 ورقم قيد  29605    مركز عام  عن مقاولت عامه  بجهة محافظة المنوفية منوف ش/ الجيش 

البحرى بملك ورثه محمد احمد عياد

5 - شركة / شادية عبدالمجيد عوف وحماده صلح سليمان البيومى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    2247 ورقم قيد  29628    مركز عام  عن انتاج الخبز البلدى الطرى  بجهة 

محافظة المنوفية منشاة سلطان - بملك / حماده صلح سليمان البيومى

6 - شركة شريف عبدالمنعم السعدنى وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    2309 ورقم قيد  29653    مركز عام  عن التصدير )فى حدود ماتقره التعليمات (والتوريدات 

العمومية فيماعدا  )توريد العمالة والنترنت والملبس العسكرية (  بجهة محافظة المنوفية صنصفط- م منوف --

بملك اسلم ماهر احمد

7 - شركه محمد حمزه بسيونى وشريكيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    2345 ورقم قيد  29664    مركز عام  عن تصنيع بلستيك )خراطيم الرى ومستلزمات الرى 

الحديث(  بجهة محافظة المنوفية السادات -وحده 237 عنبر رقم 2 نموذج أ مجمع الصناعات الصغيره بملك/

سحر على خميس على

Page 13 of 41 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

فروع الشركات

1 - فادى نادر فريد زكى وشريكه   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    2041 ورقم قيد   29571   

فرعى  عن عموم الستيراد والتصدير  بجهة محافظة السكندرية 39 شارع المشير احمد اسماعيل

2 - فادى نادر فريد زكى وشريكه   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    2041 ورقم قيد   29571   

فرعى  عن عموم الستيراد والتصدير  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 44 محور المنطقه الصناعيه السابعه 

مدينه السادات

3 - بيجول للستيراد والتصدير   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    2041 ورقم قيد   29571   فرعى  

عن عموم الستيراد والتصدير  بجهة محافظة السكندرية 39 شارع المشير احمد اسماعيل

4 - بيجول للستيراد والتصدير   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    2041 ورقم قيد   29571   فرعى  

عن عموم الستيراد والتصدير  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 44 محور المنطقه الصناعيه السابعه مدينه 

السادات

5 - شركة ورثة محمد عبد الفتاح احمد   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    2132 ورقم قيد   29590   

فرعى  عن ثلجة تخزين وتبريد بطاطس وفاكهة طازجة وفاكهة مجمدة وخضروات طازجة ومبردة وخضروات 

مجمدة ) بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لذلك (  بجهة محافظة الدقهلية الصلحات - بملك / عزة عبد 

السميع السيد زاهر

6 - شركة ورثة محمد عبد الفتاح احمد   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    2132 ورقم قيد   29590   

فرعى  عن ثلجة تخزين وتبريد بطاطس وفاكهة طازجة وفاكهة مجمدة وخضروات طازجة ومبردة وخضروات 

مجمدة ) بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لذلك (  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات - قطعة رقم 28 

منطقة المطورين
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 محو - شطب

1 - لمياء خالد السيد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   22633 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع  1247 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

2 - احمد محمود احمد الشابورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13076 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع  2236 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه نهائيا

3 - يوسف عبدالعظيم اسماعيل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24043 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  

4521 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

4 - حسام مسعود محروس عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   19630 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع  

3558 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

5 - السيد محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23913 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع  4179 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

6 - كيرلس سعد فارس سعد ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28048 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  3499 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

7 - صباح مبروك عبدالحفيظ المجذوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   15980 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع  

1673 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

8 - عطيت ا جيد خليل النيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   26438 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع  4130 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

9 - ياسر حسن فهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16272 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع  2265 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

10 - سمر سعيد محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25247 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع  1488 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

11 - احمد محمد امين غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11908 قيد فى 19-07-2011 برقم ايداع  1110 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

12 - حسين رضا حسين الجمال )الجمال للحدايد والبويات ادوات السباكه (  تاجر فرد سبق قيده برقم   24011 

قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع  4447 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه 

القيد بامر محو لترك التجاره

13 - محمد السيد محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26734 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  89 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامرمحو لترك التجاره نهائيا

14 - محمد عبدالباقى حسوبة سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   27901 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  

3128 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

15 - رضا على عبد السميع عبد الرحمن زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   28704 قيد فى 2021-12-01 

برقم ايداع  5094 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو  لترك 

التجاره نهائيا

16 - ياسمين ماهر محمد ابوشكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   24527 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع  

5649 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

17 - احمد خالد سعيد ريش  تاجر فرد سبق قيده برقم   26903 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  486 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

18 - هيثم رمضان عبد العزيز محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14281 قيد فى 23-02-2014 برقم 

ايداع  322 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لوجود سجلت اخرى

19 - سعاد محمد فارس ابوعيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25759 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  2481 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

20 - عبدا سامى عبدا ابوحطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   23993 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  

4398 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد
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21 - غاده شوقى عبد الباسط حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25250 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع  

1493 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

22 - وليد صلح عبدا قايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27587 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  2376 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

23 - صبحى محمد عبد العظيم عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   27921 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

3184 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

24 - سناءالسيد محمد السيد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   5193 قيد فى 06-11-2000 برقم ايداع  1114 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

25 - محمود عوض ا محمد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10085 قيد فى 23-03-2009 برقم ايداع  

397 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

26 - خالد صالح مصطفى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10417 قيد فى 20-10-2009 برقم ايداع  1212 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه

27 - عبدالعزيز محمد منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19575 قيد فى 06-11-2017 برقم ايداع  

3379 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

28 - ليلي عبد الحميد محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8486 قيد فى 08-08-2006 برقم ايداع  837 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

29 - اسماء عاصم عبد ا زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17286 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع  1302 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا

30 - عبد ا خالد محمد عبد المجيد الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24769 قيد فى 21-01-2020 برقم 

ايداع  308 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا

31 - احمد شفيق محمد ابوحصوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   4388 قيد فى 19-10-1999 برقم ايداع  1135 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

32 - محمد السيد على السيد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23670 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  

3613 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيدلعتزال التجاره نهائيا

33 - فتحي عبد الحميد سليم حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   9935 قيد فى 19-01-2009 برقم ايداع  

73 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

34 - فتحي عبد الحميد سليم حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10076 قيد فى 16-03-2009 برقم ايداع  

353 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لترك التجاره نهائيا

35 - لمياء جمال عبدالغفار رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21429 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع  

3641 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

36 - لمياء جمال عبدالغفار رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21429 قيد فى 03-10-2018 برقم ايداع  

3641 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

37 - سحر معوض محمد قنبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   24602 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع  5848 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

38 - محمد مجدى مسعود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23587 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  3437 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

39 - محمد نبيل محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   12441 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع  353 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا

40 - لطيفه على ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14886 قيد فى 02-10-2014 برقم ايداع  

1723 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا بالنسبة 

للرئيسى والفرع

41 - لطيفة على ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14886 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  

2951 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد
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42 - هبه السيد محمد المعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20189 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع  789 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا

43 - محمد نبيل محمود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20953 قيد فى 17-07-2018 برقم ايداع  2522 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

44 - نعناعه عبدالحميد موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   25090 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  

1009 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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رأس المال

1 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم   13076 قيد فى 07-11-2012 برقم ايداع   1770 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم   13076 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع   2236 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - على ابراهيم عبدالوهاب عدس تاجر فرد سبق قيده برقم   20451 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع   

1342 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

4 - احمد جمال عبدالحميد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   28501 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   4629 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - عبد ا على زايد غزال تاجر فرد سبق قيده برقم   15998 قيد فى 02-08-2015 برقم ايداع   1719 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - احمد اسلم محمد الدكر تاجر فرد سبق قيده برقم   23217 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع   2589 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - يوسف خيرى محمد محمود القهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم   29142 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   

795 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - صبرى محمد عبد التواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11241 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع   

1546 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

9 - تم تعديل السم التجارى ليصبح اسلم عبدالمجيد عبدالمنعم ابو حجازى ) حجازى للمقاولت ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   15229 قيد فى 12-01-2015 برقم ايداع   63 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

10 - دعاء عرفة ربيع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17246 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع   4298 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - حسام عبد الستار عبد المعطى الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم   14958 قيد فى 02-11-2014 برقم ايداع   

1930 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

12 - كريم صلح عبدالنبى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26640 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع   4603 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - ايهاب حامد امين الشقنقيري تاجر فرد سبق قيده برقم   1765 قيد فى 17-10-1996 برقم ايداع   450 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

14 - طلعت زكى بشندى حماده ) زكى للرحلت ( تاجر فرد سبق قيده برقم   23836 قيد فى 2019-09-17 

برقم ايداع   3984 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

15 - محسن سامي زاهر عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   26118 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع   3321 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

16 - وفاء فتحي محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   26414 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع   

4070 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - كرم محمد السيد العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم   21569 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   3931 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - ناهد عبدالحكم شحاته الدجله تاجر فرد سبق قيده برقم   22295 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع   468 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

19 - ايمان سعيد عبدالحميد حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   15060 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع   

2186 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - سماسم عبد الباقى زين خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   27766 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع   

2807 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000
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21 - زكريا فهمى زكريا عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   27809 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع   

2917 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

22 - هانى عبد المنعم عبد المعطى الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   12684 قيد فى 14-06-2012 برقم ايداع   

954 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

23 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ياسر فتحى محمد عمران)عمران للتوريدات ( تاجر فرد سبق قيده برقم   

24519 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع   5629 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

24 - محمد السيد سعد ابو عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   28768 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع   5271 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

25 - كريم السيد عبدالحميد الطرشه تاجر فرد سبق قيده برقم   29655 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

2313 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - حمدى احمد عبد العزيز هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   15279 قيد فى 26-01-2015 برقم ايداع   

173 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

27 - اسماعيل احمد اسماعيل الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   25826 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع   

2617 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000
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العناوين 

1 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم    13076 قيد فى 07-11-2012 برقم ايداع    

1770 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /سكة 

سرس الليان م منوف بملك /شيماء احمد حامد البدوى

2 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم    13076 قيد فى 07-11-2012 برقم ايداع    

1770 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المحل الرئيسى الخر 

ليصبح بنشاط /مكتب خدمات سياحيه )نقل وتسويق (بناحيه منوف ش بورسعيدالبحرى مع الغاءه للستغناء عنة 

نهائيا

3 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم    13076 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع    

2236 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /منوف 

ش بورسعيد البحرى -بملك /محمود عبدالمنعم الصبارى

4 - حمدى عبدالصبور عبدالقوى السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم    27206 قيد فى 25-03-2021 برقم 

ايداع    1325 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / رفعت عبدا سليمان العكل

5 - شريف حسين السيد ابو مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    28413 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

4405 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان بالنسبه للمحل 

الرئيسى  ليصبح طهواى م/أشمون بملك/ماهر احمد ابراهيم

6 - عبد ا على زايد غزال تاجر فرد سبق قيده برقم    15998 قيد فى 02-08-2015 برقم ايداع    1719 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح مكتب رقم 5 

بالدور الول علوى بالقطعه رقم 3و4 محور خدمات الحى السابع بناحيه السادات بملك/محمود على عبد الباسط 

حسن

7 - عابد محمد عبدالمتكبر محروس تاجر فرد سبق قيده برقم    16388 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع    

2490 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

مبروكه حسوبه محمد سليمان بناحيه كفرالعشرى برهيم

8 - محمد طاهر محمود السيد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    21391 قيد فى 01-10-2018 برقم ايداع    

3571 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

مكرم السيد مصطفى عمر بناحيه السادات

9 - محمد امين محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    22008 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    5034 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح وحده 

بالمطورين رقم 141 المنطقه المطورين -بناحيه السادات بملك/خالد سعيد سيد احمد

10 - احمد اسلم محمد الدكر تاجر فرد سبق قيده برقم    23217 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع    2589 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

الجمهوريه بناحيه سرس الليان بملك احمد ابراهيم القاضى

11 - اسراء جلل عبده حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    25602 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    2185 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / دعاء 

كامل جابر نصر

12 - يوسف خيرى محمد محمود القهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم    29142 قيد فى 15-02-2022 برقم 

ايداع    795 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

قطعة  رقم 9 ورش المنطقه الصناعيه السادسه بناحيه السادات -بملك/عبد الرحمن عز الرجال محى الدين احمد 

فراج وشركاه -شركه جرين ديزرت

13 - فاتن محمود سلم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18770 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع    1360 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه 

السادات محل رقم 19 بالدور الثانى علوى مول السلم محور خدمات الحى الول بملك هبه رشاد فتحى محمد 

افتتح 15 /5 /2022 وقيد برقم تابع 18770 منوف
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14 - فاتن محمود سلم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18770 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع    1360 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه 

السادات محل رقم 20 بالدور الول علوى مول السلم محور خدمات الحى الول بملك خديجه احمد محمد فاتى 

افتتح فى 15 /5 /2022 وقيد برقم تابع 18770منوف

15 - وجدى محمد عباس حشكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    24067 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    

4566 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

وجدى محمد عباس حشكيل بناحيه السادات

16 - حسين محمد محمد حفيشه تاجر فرد سبق قيده برقم    29036 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    433 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك /سالم 

حافظ سالم شرف الدين بناحية سدود

17 - احمد ابراهيم عبدالمطلب عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    19501 قيد فى 23-10-2017 برقم 

ايداع    3174 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى 

اخر بناحية السادات القطعة رقم 31 منطقة ورش الصناعية السادسة - بملك / احمد ابراهيم عبدالمطلب 

عبدالمقصود بغرض مستلزمات رى حديث و خراطيم

18 - محمد صبرى عبدالحميد عبدالعزيز الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم    25582 قيد فى 2020-07-28 

برقم ايداع    2139 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل 

رئيسى اخر بناحيه السادات محل رقم 8 قطعه 221 المنطقه السكنيه الثالثه بملك عطيات محمد عبد العزيز عبد 

الوهاب

19 - محمد شريف حمدى الحلفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    27671 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع    

2597 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

تتا م منوف بملك /شريف حمدى محمد الحلفاوى بغرض حظيرة مواشى حلبة وتجارتها وقيد برقم تابع 27671 

منوف

20 - حسين محمد السيد احمد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    28220 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    

3925 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح السادات 

- محل رقم 97 السوق التجارى بالمنطقة السكنية الولى - بملك / منة ا و  محمود ومحمد و مريم مدحت خلف 

حسان

21 - احمد محسوب هلل السيد نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    22640 قيد فى 14-03-2019 برقم 

ايداع    1264 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

مكتب رقم 31 ب بالدور الول علوى بالقطعه برقم بدون بالمحور المركزى امام مستشفى هرمل الجديده السادات 

بملك نصر الدين محمد نصر محمد

22 - يوسف سيف الدين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    26996 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

774 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح عقار رقم 

6 شقه 3 ش/ محور خدمات الحى الثانى امام السينما الشتوى م2 السادات بملك محروس السيد محروس رزق

23 - طلعت زكى بشندى حماده ) زكى للرحلت ( تاجر فرد سبق قيده برقم    23836 قيد فى 2019-09-17 

برقم ايداع    3984 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك 

ليصبح بملك / صبحى عبدالعزيز بشندى حماده

24 - محسن سامي زاهر عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    26118 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    3321 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية منوف 

- شارع ابويوسف - بملك / سعد ابراهيم على الخولى بغرض ورشة نجارة

25 - وفاء فتحي محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    26414 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    

4070 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

الطالب ) وفاء فتحى محمد عبدالرحمن (
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26 - هشام سعيد ابراهيم عبدا سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    27675 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

2611 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية شما - 

كوبرى الزغابة م اشمون بملك / غنيم ابراهيم غنيم موسى بغرض حظيرة لتربية المواشى وتسمين العجول 

وتجارتها

27 - مصطفى السيد عيد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    28506 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

4643 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

زاوية رازين -بملك /ابراهيم ابراهيم محمد بغرض بقالة وقيد بقم تابع 28506منوف

28 - عبدالعزيز يحى عبدالعظيم مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    29338 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

1361 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

السادات - وحده 75 عنبر 18 نموذج أ مجمع الصناعات المنطقة الصناعية الرابعة - بملك / محمد احمد محمود 

مصطفى و شريكه

29 - كرم محمد السيد العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    21569 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

3931 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح -شارع 

مراد -ارض السحرتى بملك/ليلى على مصطفى

30 - محمد جابر ابوالحديد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27328 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع    

1672 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح نادى 

النجوم الرياضى المنطقه الولى السادات بملك محمد جابر ابو الحديد محمد على

31 - ايمان سعيد عبدالحميد حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    15060 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع    

2186 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / شارع 

كوبرى البطحة طريق سروهيت - بملك / مجدى سعيد محمد شطيه

32 - زكريا فهمى زكريا عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    27809 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    

2917 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

خضره شاكر عبد الغنى على بناحيه فيشا الكبرى

33 - مهاب مجدى دمرداش محمد السيد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    27972 قيد فى 2021-08-17 

برقم ايداع    3319 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان 

ليصبح / شارع محمد عبده - سرس الليان بملك / عبدالنبى محمد خليل

34 - هانى عبد المنعم عبد المعطى الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    12684 قيد فى 14-06-2012 برقم ايداع    

954 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /ش 

المصطفى طريق السرساوية بندر منوف -بملك /هالة خليل عبدالمعطى الديب

35 - محمد على عبد الحميد ابو سعده تاجر فرد سبق قيده برقم    19081 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع    

2119 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /

شكرى حامد عبداللة عمار بناحية كفر السنابسة

36 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ياسر فتحى محمد عمران)عمران للتوريدات ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

24519 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    5629 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية مدينه منوف -شقة رقم 1 شارع البطحة بجوار مستشفى المير الدور الثانى بملك /محمد حسين 

مصطفى الصواف

37 - اسلم محمد مختار عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    29478 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    1765 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سدود م/منوف 

بملك /مصطفى احمد مرسى البسيونى

38 - ايمان زين العابدين حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19097 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

التحرير البحرى بجوار المخبز اللى م/منوف بملك/بثينه محمود السيد فاضل
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39 - حسام عبدالمرضى على عبد الواحد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    19601 قيد فى 2017-11-14 

برقم ايداع    3482 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل 

رئيسى الخر بناحية السادات - قطعة 70 ورش الشباب مرحلة اولى المنطقة الصناعية - امتداد المنطقة الصناعية 

الخامسة - بملك / محمود نجاح اسماعيل الهريدى - بغرض مصنع اسمدة سائلة مركبة متنوعة ) خلط و تعبئة ( 

اسمدة ورقية مخلبية بودرة مخصبات زراعية - مبيدات

40 - سحر معوض محمد قنبر تاجر فرد سبق قيده برقم    24602 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع    5848 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم شطب الرئيسى الخر بناحيه البدرشين 

الجيزه المقيده برقم/  32169  الجيزه  للستغناء عنه

41 - محمد السيد سعد ابو عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    28768 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    5271 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئسى اخر بناحية السادات 

- محل رقم  46 بالسوق التجارى بالمنطقة السكنية الثالثة بملك / لمياء جمال عبدالغفار رضوان بغرض مكتبة 

وخردوات ) فيما عدا تصوير المستندات  ( اودع برقم     فى 29 / 5 / 2022 وقيد برقم تابع 28768 منوف

42 - امانى محمد محمود دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم    29546 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

1959 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية السادات - 

2 برج الصفوة محور خدمات الحي الثاني - بملك/ ميراي نبيل معوض ابراهيم بغرض مخرن لتجارة البقالة

43 - محمد صبحى فتحى سلطان ) سلطان للمفروشات ( تاجر فرد سبق قيده برقم    18484 قيد فى 

02-03-2017 برقم ايداع    669 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح منوف شارع عبد ا النديم بملك حسن صبحى فتحى سلطان

44 - ايمان زين العابدين حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19097 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح الحامول 

م منوف بملك / محمد عبدالعاطى خضر

45 - ايمان زين العابدين حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19097 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

منوف - شارع التحرير البحرى بجوار المخبز اللى بملك / بثينة محمود السيد فاضل بغرض بيع ملبس جاهزة 

اودع برقم    فى 30 / 5 / 2022 وقيد برقم تابع 19097 منوف

46 - تم تعديل السم التجارى ليصبح السيد حمدى محمد عبد الرؤف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    21121 

قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    2949 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح محل 111 المنطقه السكنيه الولى شارع على ابن ابى طالب بملك زينب انور 

عبد الرحمن درويش

47 - محمود عاطف محمد التريسى تاجر فرد سبق قيده برقم    27507 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    

2165 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / 40 / 

ش جسر البحر بندر سرس الليان بملك / حامد محمد محمد عبدا

48 - محمد طارق طه زنون تاجر فرد سبق قيده برقم    28081 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    3575 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه سرس 

الليان ش/ درب الزناقيرى بملك طارق طه احمد زنون

49 - على حمدى على المعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    22127 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    132 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح محل رقم 12 

بالمنطقه الصناعيه الرابعه بناحيه السادات -بملك /كامل مصطفى محمد الرفاعى ومحمود حسنى سعد خليل

50 - مهاب عماد الدين عبدالغنى قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    23164 قيد فى 27-05-2019 برقم ايداع    

2467 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية /

مدينة السادات محورخدمات  الحى الثانى منطقة الورش محل رقم 10 بملك /هانى احمد محمد احمد
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النشاط

1 - حنان محمد ابو اليزيد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28396 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    4356

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /باب صاج وتشكيل صاج

2 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم  13076 قيد فى 07-11-2012 برقم ايداع    1770

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /بيع موبليات ومراتب

3 - احمد محمود احمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم  13076 قيد فى 14-08-2016 برقم ايداع    2236

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /مكتب خدمات سياحية )نقل 

وتسويق (

4 - محمود احمد اسماعيل عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  19205 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    

2232وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مواسير سيملس مسحوبه 

على البارد ولوازم مواسير حديد صلب لشبكات وتوصيلت المياه

5 - حسام زكى عبدالرافع الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  29508 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    1850

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ادارة و تشغيل و توريد مستلزمات 

حمامات السباحة

6 - خالد احمد على احمد صلح تاجر فرد سبق قيده برقم  11948 قيد فى 03-08-2011 برقم ايداع    1186

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تصدير فيما هو مسموح به 

قانونا

7 - عبد ا على زايد غزال تاجر فرد سبق قيده برقم  15998 قيد فى 02-08-2015 برقم ايداع    1719وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عامه وتوريدات )فيما 

عدا الملبس العسكريه وتوريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت(

8 - احمد اسلم محمد الدكر تاجر فرد سبق قيده برقم  23217 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع    2589وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع فلتر مياه

9 - يوسف خيرى محمد محمود القهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم  29142 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    

795وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات والمطهرات والكيماويات الصناعيه

10 - حسام عبد الستار عبد المعطى الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم  14958 قيد فى 02-11-2014 برقم ايداع    

1930وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تعبئه وتغليف مواد غذائيه

11 - فادى مراد مينا ميلد تاجر فرد سبق قيده برقم  23630 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع    3525وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات عمومية الى النشاط الصلى فيما عدا )

توريد العماله والنترنت والملبس العسكرية (

12 - علء محمد رشاد الصواف تاجر فرد سبق قيده برقم  17180 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع    1099

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجارة اجهزه كمبيوتر واجهزة الكترونية 

واستيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 والنترنت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمة

13 - ياسر محمد يس عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  22782 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع    1584

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / فرز وتجهيز وتعبئة وتدريج وتعبئة وحفظ 

وتبريد وتجميد الخضر والفاكهة الى النشاط الصلى

14 - احمد سامى زكى حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  20997 قيد فى 26-08-2018 برقم ايداع    2628وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تعبئه عطور وتصنيع لدى الغير الى النشاط 

الصلى

15 - يوسف سيف الدين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  26996 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

774وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تاجير وتشغيل معدات 

ثقيله
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16 - احمد عامر محمد عامر الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  28826 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

5420وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه )فيما عدا 

الملبس العسكريه ومجالت الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(

17 - عاطف سيد محمود سيد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم  23175 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع    

2492وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح كورن فليكس و تصنيع 

اسناكس و اطعمة افطار المكونة من حبوب الغلل و تعبئة الغذية

18 - اسامه عبد العظيم عبد الحميد ابوالنصر تاجر فرد سبق قيده برقم  12685 قيد فى 14-06-2012 برقم 

ايداع    955وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الغاء نشاط اجهزه كمبيوتر شامله من 

النشاط الصلى

19 - ايمان سعيد عبدالحميد حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  15060 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع    

2186وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع بلستيك لتصنيع 

مواسير بلستيك ومنتجات لدائنية متنوعة ) حبيبات ومخلوط بى - فى - سى تحبيب وخلط (

20 - على عبدالنور عبدالنبى غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16499 قيد فى 26-11-2015 برقم ايداع    

2712وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره قطع غيار السيارات الى 

النشاط الصلى

21 - سماسم عبد الباقى زين خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  27766 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

2807وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره قطع غيار سيارات

22 - صفيه زغلول الصايم عبدالسلم الصايم تاجر فرد سبق قيده برقم  28913 قيد فى 09-01-2022 برقم 

ايداع    94وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريدات عموميه )فيما عدا 

توريد العماله والملبس العسكريه (

23 - احمد ابراهيم عبد الغفار الدكانى تاجر فرد سبق قيده برقم  11328 قيد فى 19-12-2010 برقم ايداع    

1730وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط نقل وتجاره مواد بناء الى النشاط 

الصلى )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ودون اعمال شركات 

السياحه(

24 - حجاج النجار احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18605 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    975

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع مستازمات طبية وتوريدات 

عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت (

25 - تم تعديل السم التجارى ليصبح السيد حمدى محمد عبد الرؤف نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  21121 قيد 

فى 15-08-2018 برقم ايداع    2949وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط 

ليصبح مخبز سياحى

26 - مهتدى فتحى على عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26852 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    361وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /تجميع  البان

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13076 وتم ايداعه بتاريخ   

07-11-2012  برقم ايداع 1,770.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه ليصبح /ليوجد

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13076 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2016  برقم ايداع 2,236.000 الى : تم تعديل السمةالتجارية /لتصبح /كنوز العالمية للخدمات السياحية 

)نقل وتسويق برامج سياحية (

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19205 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2017  برقم ايداع 2,232.000 الى : ليوجد

4 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28220 وتم ايداعه بتاريخ   

23-09-2021  برقم ايداع 3,925.000 الى : ل يوجد

5 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23175 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2019  برقم ايداع 2,492.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / العاطف للتجارة

6 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28928 وتم ايداعه بتاريخ   

11-01-2022  برقم ايداع 129.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح / نعناعه عبدالمرضى عامر غزال

7 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27766 وتم ايداعه بتاريخ   

05-07-2021  برقم ايداع 2,807.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الوليد لقطع غيار السيارات

8 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28913 وتم ايداعه بتاريخ   

09-01-2022  برقم ايداع 94.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح النور للدواجن والتوريدات

9 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11328 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2010  برقم ايداع 1,730.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح المصطفى لنقل وتجاره مواد 

البناء

10 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24519 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2019  برقم ايداع 5,629.000 الى : تم تعديل السمةالتجارية   لتصبح اليسر للتوريدات 

العمومية

11 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18605 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-2017  برقم ايداع 975.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح  الدولية للمستلزمات 

الطبية والتوريدات العمومية

12 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21121 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2018  برقم ايداع 2,949.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه ليصبح مخبز  البركه

13 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21121 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2018  برقم ايداع 2,949.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح السيد حمدى محمد عبد الرؤف 

نصار

الشخاص

1 - على محمد مصطفى محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   29573 وتم ايداعه بتاريخ  09-05-2022 برقم 

ايداع    2049تم التأشير فى تاريخ   09-05-2022   بــ  تم تعينة وكيل مفوضا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة محمد سعد حسين دندن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    10452 

قيدت فى 10-11-2009 برقم ايداع   1317 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل 

الشركه وتصفيه جميع اعمالها وقد تسلم كل شريك ووريث حصته فيها بالكامل وليس للشركه اى فروع اخرى 

داخل جمهوريه مصر العربيه

2 - شركة عماد حسين رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16321 قيدت فى 21-10-2015 برقم 

ايداع   2365 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيه جميع اعمالها واستلم 

كل شريك حصته فى راس المال ول يوجد للشركه فروع اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

3 - تم تعديل اسم الشركة وعنوانها التجارى لتصبح شركة ماهر نبوى عبدا الخضراوى وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم    14396 قيدت فى 02-04-2014 برقم ايداع   585 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - 

شطب السجل تم حل الشركه وتصفيه جميع اعمالها وقد تسلم كل شريك فيها حصته بالكامل وليس للشركه اى 

فروع اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

رأس المال

1 - شركة  تامر فتحى عباس ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15879 قيدت فى 2015-06-08 

برقم ايداع    1449وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

2 - شركه محمد النجار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7650 قيدت فى 29-01-2005 برقم ايداع    96وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

3 - شركة عادل نجيب عجايبى موسى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     16748 قيدت فى 2016-01-19 

برقم ايداع    195وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

4 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه ابناء حسين الدالى وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     13294 قيدت فى 

27-01-2013 برقم ايداع    162وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة  تامر فتحى عباس ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15879 قيدت فى 2015-06-08 

برقم ايداع    1449وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان 

ليصبح - شبشير طملى - بملك / ورثة فتحى عباس ابو المجد و هم تامر و احمد و داليا فتحى عباس ابو المجد و 

كاميليا على مصطفى مليك

2 - شركه الصيادله لتجاره الدويه شركة سبق قيدها برقم     567 قيدت فى 14-06-1994 برقم ايداع    233

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / 5 ش السقاية - 

متفرع من شارع بورسعيد م منوف

3 - شركة السيد ابراهيم السيد مقلد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     27007 قيدت فى 23-02-2021 برقم 

ايداع    8002وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

شقه 2 الدور الول عماره 72 أ المنطقه الثالثه السادات

4 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  صلح حسن شمندى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     922 قيدت فى 

26-05-1991 برقم ايداع    1403وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان القطعه رقم 167 منطقه الخدمات المنطقه الصناعيه الخامسه بملك السيد حسن شمندى

النشاط

1 - شركة  تامر فتحى عباس ابو المجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15879 قيدت فى 2015-06-08 

برقم ايداع    1449 وفى تاريخ  10-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مجزر دواجن 

نصف الى

2 - شركة عادل نجيب عجايبى موسى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     16748 قيدت فى 2016-01-19 

برقم ايداع    195 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركة بجعله ادارة 

واستغلل مصنع لصناعة مستلزمات الملبس الجاهزة و صناعة شرائط النسيج و الكورشيه

الكيان القانونى

1 - شركه محمد النجار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7650 قيدت فى 29-01-2005 برقم ايداع    96 

وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركة عادل نجيب عجايبى موسى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     16748 قيدت فى 2016-01-19 

برقم ايداع    195 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13294   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2013 برقم ايداع    162 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه ابناء حسين الدالى 

وشركاهم

2 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 922   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-1991 برقم ايداع    1403 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  صلح حسن 

شمندى وشركاه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد زكريا محى الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1734   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1984 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

اداره المنعقد فى 12 /4 /2022 اصبح راس المال المرخص به 65000000 خمسه وستون مليون جنيها 

مصرى لغير وراس المال المصدر 40000000 اربعون مليون جنيها مصرى لغير والمؤداه منه 

30000000 ثلثون مليون جنيها مصرى لغير

2 - محمد زكريا محى الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1734   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1984 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

اداره المنعقد فى 24 /5  /2022اصبح راس المال المرخص به 65000000 خمسه وستون مليون جنيها 

مصرى لغير وراس المال المصدر 40000000 اربعون مليون جنيها مصرى لغير والمؤداه منه 

35000000 خمسه وثلثون مليون جنيها مصرى لغير

3 - محمد عبد ا النجار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7650   وتم ايداعه بتاريخ    29-01-2005 برقم 

ايداع   96 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2005  بــ :  تم تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح للشريكين 

المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما فى سبيل ذلك مباشرة جميع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركة امام 

كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم بشرط ان تكون العمال 

التى تصدر باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهما الحق فى قبض و دفع المبالغ و تواقيع و تحويل وبيع و تسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و فى التعامل مع جميع البنوك فى 

السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و لهما حق التوقيع على عقود القتراض و 

الستدانه و الرهن والبيع لصول الشركة الثابته من اراضى و عقارات وسيارات و اللت و المعدات و لهما 

الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

4 - حازم محمد عبدا النجار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7650   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2005 برقم ايداع   96 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2005  بــ :  تم تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما فى سبيل ذلك مباشرة جميع السلطات التى تتطلبها 

مصلحة الشركة امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهما الحق فى قبض و دفع المبالغ و تواقيع 

و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و فى التعامل مع 

جميع البنوك فى السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و لهما حق التوقيع على عقود 

القتراض و الستدانه و الرهن والبيع لصول الشركة الثابته من اراضى و عقارات وسيارات و اللت و 

المعدات و لهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

5 - محمد كامل عبد السلم على جوده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13337   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2013 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2013  بــ :  تم تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح للشريك المتضامن/  محمد كامل عبد السلم على جوده منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات و الهيئات و المصالح الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم و له حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت البنكيه و فتح و الغاء حسابات 

الشركة لدى البنوك و له حق السحب من حسابات الشركة لدى البنوك و التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات 

المستندية و اصدار خطابات الضمان و له حق التوقيع على عقود القرض و الرهن و التسهيلت الئتمانية من 

البنوك و الغير و كذلك حق التوقيع على عقود البيع للراضى و العقارات و السيارات و المنقولت و جميع اصول 

و ممتلكات الشركة دون حد اقصى و التوقيع على عقود كفالة الغير و له حق البيع و التعاقد للنفس او الغير و له 

الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له الحق فى قبض و دفع المبالغ 

و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر0
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6 - عادل نجيب عجايبى موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16748   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2016 برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2016  بــ :  له وحده حق الدارة و التوقيع  فى 

تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و يكون من حقه البيع و التنازل عن كافة اصول 

الشركة سواء العقارية او المنقولة سواء لنفسه او للغير

7 - نادره عزيز ابراهيم رزق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16748   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2016 برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2016  بــ :  

8 - حسين حفناوى على الدالى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه للوفاه

12 - فوزيه حفناوى على الدالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

13 - هدى حفناوى على ابو النور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

14 - امينه حفناوى على الدالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

15 - نجوى حفناوى على الدالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

9 - رشا حسين حفناوى على الدالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل صفتها من شريك موصى 

الى شريك متضامن - تم تعديل بند الداره والتوقيع لتصبح للشركاء المتضامنين رشا حسين حفناوى على الدالى-

منى حسين حفناوى على الدالى-دينا حسين حفناوى على الدالى يمثلون الشركه فى علقاتها مع الغير و لهم 

مجمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها و لهم مجتمعين او منفردين 

حق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و 

الرهن و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه و ممتلكاتها 

العقاريه وفى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذالك باسم الشركه و 

لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام 

كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وفى حاله البيع لى اصل من 

اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه تكون لى من المديرين الثلثة مع اى من السيد الستاذ/عثمان حفناوى على 

الدالى او السيد الستاذ/خالد حفناوى على الدالى مجتمعين و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر على ان يراعى من يقوم بذالك لمصلحه الشركه.
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10 - منى حسين حفناوى الدالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل صفتها من شريك موصى 

الى شريك متضامن - تم تعديل بند الداره والتوقيع لتصبح للشركاء المتضامنين رشا حسين حفناوى على الدالى-

منى حسين حفناوى على الدالى-دينا حسين حفناوى على الدالى يمثلون الشركه فى علقاتها مع الغير و لهم 

مجمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها و لهم مجتمعين او منفردين 

حق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و 

الرهن و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه و ممتلكاتها 

العقاريه وفى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذالك باسم الشركه و 

لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام 

كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وفى حاله البيع لى اصل من 

اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه تكون لى من المديرين الثلثة مع اى من السيد الستاذ/عثمان حفناوى على 

الدالى او السيد الستاذ/خالد حفناوى على الدالى مجتمعين و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر على ان يراعى من يقوم بذالك لمصلحه الشركه.

11 - دينا حسين حفناوى الدالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل صفتها من شريك موصى 

الى شريك متضامن - تم تعديل بند الداره والتوقيع لتصبح للشركاء المتضامنين رشا حسين حفناوى على الدالى-

منى حسين حفناوى على الدالى-دينا حسين حفناوى على الدالى يمثلون الشركه فى علقاتها مع الغير و لهم 

مجمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها و لهم مجتمعين او منفردين 

حق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و 

الرهن و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه و ممتلكاتها 

العقاريه وفى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذالك باسم الشركه و 

لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام 

كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وفى حاله البيع لى اصل من 

اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه تكون لى من المديرين الثلثة مع اى من السيد الستاذ/عثمان حفناوى على 

الدالى او السيد الستاذ/خالد حفناوى على الدالى مجتمعين و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر على ان يراعى من يقوم بذالك لمصلحه الشركه.

16 - خالد حفناوى على الدالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

لتصبح للشركاء المتضامنين رشا حسين حفناوى على الدالى-منى حسين حفناوى على الدالى-دينا حسين حفناوى 

على الدالى يمثلون الشركه فى علقاتها مع الغير و لهم مجمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه و التعامل باسمها و لهم مجتمعين او منفردين حق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذالك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه وفى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذالك باسم الشركه و لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل  وفى حاله البيع لى اصل من اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه تكون لى من المديرين 

الثلثة مع اى من السيد الستاذ/عثمان حفناوى على الدالى او السيد الستاذ/خالد حفناوى على الدالى مجتمعين و 

لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر على ان يراعى من يقوم بذالك لمصلحه الشركه.
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17 - على حفناوى على الدالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

18 - محمد حفناوى على الدالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

19 - عثمان حفناوى على الدالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

لتصبح للشركاء المتضامنين رشا حسين حفناوى على الدالى-منى حسين حفناوى على الدالى-دينا حسين حفناوى 

على الدالى يمثلون الشركه فى علقاتها مع الغير و لهم مجمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه و التعامل باسمها و لهم مجتمعين او منفردين حق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذالك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه وفى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذالك باسم الشركه و لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل  وفى حاله البيع لى اصل من اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه تكون لى من المديرين 

الثلثة مع اى من السيد الستاذ/عثمان حفناوى على الدالى او السيد الستاذ/خالد حفناوى على الدالى مجتمعين و 

لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر على ان يراعى من يقوم بذالك لمصلحه الشركه.

20 - رباب حفناوي علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13294   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-27 

برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

21 - سميره حسن شمندى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

22 - زينب محفوظ عباس كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

23 - نرجس محمد السيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

24 - حسن فتحى حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

25 - نرمين فتحى حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

26 - شرين فتحى حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

27 - محمد فتحي حسن شمندي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

28 - فاطمه حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-1991 برقم 

ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

29 - عبير فتحى حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

30 - نجلء فتحى حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

31 - يحى السيد حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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32 - صلح حسن شمندي محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع لتصبح للشريك 

صلح حسن شمندى منفردا الحق فى اداره الشركه وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركه والتعامل باسمها امام 

جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكوميه والرسميه وله حق التوقيع عن الشركه فى جميع التعاملت البنكيه 

وفتح والغاء حسابات الشركه لدى البنوك وله حق السحب من حسابات الشركه لدى البنوك والتوقيع على الشيكات 

وفتح العتمادات المستنديه واصدار خطابات الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت 

الئتمانيه من البنوك والغير وكذلك حق التوقيع على عقود البيع للراضى والعقارات والسيارت والمنقولت وجميع 

اصول وممتلكات الشركه بدون حد اقصى والتوقيع على عقود كفاله الغير وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

33 - امال محمد مهدى عيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    1991-05-26 

برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

34 - ريموندا السيد حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

35 - مصطفى السيد حسن شمندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

36 - جمالت حسن شمندى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    922   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1991 برقم ايداع   1403 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - ايمن عبد المعز عبد ا كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12542   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

616 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

2 - عبد الحميد سالم عبد الحميد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16064   قيدت فى   19-08-2015 برقم 

ايداع    1859 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

3 - احمد محمد عبدالغنى النقراشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17803   قيدت فى   22-09-2016 برقم 

ايداع    2522 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

4 - رضا عبدالحميد عبدالهادى عزالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18776   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    1371 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

5 - عاطف عبد الحى نجم ابو سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11939   قيدت فى   01-08-2011 برقم 

ايداع    1167 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

6 - محمود عيد عبد العزيز ابو الغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12264   قيدت فى   26-12-2011 برقم 

ايداع    1898 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

7 - احمد محمود احمد الشابورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13076   قيدت فى   07-11-2012 برقم ايداع    

1770 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-06

8 - تهانى عبد العزيز جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8932   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    

422 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

9 - تهاني عبد العزيز جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8932   قيدت فى   04-06-2007 برقم ايداع    

562 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

10 - السيد عبد الحميد عبد الخالق الزبون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12041   قيدت فى   2011-09-21 

برقم ايداع    1400 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

11 - هانى رجب حسن على شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15748   قيدت فى   10-05-2015 برقم 

ايداع    1170 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

12 - ناجي حليم ابراهيم غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2206   قيدت فى   01-06-1997 برقم ايداع    

320 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

13 - السيد عبد العزيز محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7179   قيدت فى   11-04-2004 برقم ايداع    

336 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-10

14 - خالد احمد على احمد صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11948   قيدت فى   03-08-2011 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

15 - عبدالمنعم مصطفى موسى الكوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13434   قيدت فى   05-03-2013 برقم 

ايداع    427 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

16 - سامح محمد فاروق الصاوى محمد)الصاوى للتطريز(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15062   قيدت فى   

30-11-2014 برقم ايداع    2190 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-29

17 - صباح مبروك عبدالحفيظ المجذوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15980   قيدت فى   2015-07-27 

برقم ايداع    1673 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

18 - محمود عبد العزيز محمد الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17195   قيدت فى   07-04-2016 برقم 

ايداع    1116 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

19 - سهير ظاهر شحوت ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17303   قيدت فى   04-05-2016 برقم ايداع    

1344 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

20 - مرفت مصطفى على مرسى دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17821   قيدت فى   28-09-2016 برقم 

ايداع    2575 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

Page 35 of 41 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

21 - عادل محمد عبدالحكم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18733   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    1281 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

22 - سعد شعبان سعد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18889   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

1656 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

23 - هانم رجب عبد السميع شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18926   قيدت فى   2017-06-11 

برقم ايداع    1751 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

24 - نجلء رمضان عبد ا الخرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13747   قيدت فى   08-07-2013 برقم 

ايداع    1155 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

25 - نجلء رمضان عبد ا الخرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13747   قيدت فى   08-07-2013 برقم 

ايداع    1156 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

26 - عبد ا على زايد غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15998   قيدت فى   02-08-2015 برقم ايداع    

1719 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

27 - احمد فهمى احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16826   قيدت فى   04-02-2016 برقم ايداع    

335 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

28 - مروه رأفت عبد الحليم عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17534   قيدت فى   04-07-2016 برقم 

ايداع    1888 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

29 - نورة محمد مبروك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18821   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

30 - زهره فريد اسماعيل ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8522   قيدت فى   05-09-2006 برقم ايداع    

928 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

31 - احمد سعيد عبد السلم عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17896   قيدت فى   18-10-2016 برقم 

ايداع    2745 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

32 - كريمة ابراهيم محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18242   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    126 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

33 - احمد ابوالحديد محمد غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18632   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

1069 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

34 - ابراهيم احمد شعبان ابو كبشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8925   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

35 - احمد محمد امين غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11908   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

36 - مؤسسة الغندور للحدايد والبويات والدوات الصحية ) احمد السعيد الغندور طه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12592   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    729 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-05

37 - محمد عبد الرحمن محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18041   قيدت فى   24-11-2016 برقم 

ايداع    3084 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

38 - رضوان عبد الغفار هاشم رضوان ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18695   قيدت فى   

23-04-2017 برقم ايداع    1220 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-22

39 - فاتن محمود سلم غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18770   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1360 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

40 - محمد كمال السيد احمد الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11624   قيدت فى   29-03-2011 برقم 

ايداع    507 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

41 - صبحي محمد علي سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6061   قيدت فى   26-03-2002 برقم 

ايداع    254 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25
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42 - هيثم رمضان عبد العزيز محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14281   قيدت فى   

23-02-2014 برقم ايداع    322 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-22

43 - هيثم رمضان عبد العزيز محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18781   قيدت فى   

09-05-2017 برقم ايداع    1378 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-08

44 - ايهاب حامد امين الشقنقيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1765   قيدت فى   17-10-1996 برقم ايداع    

450 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

45 - 1-تم تعديل السم التجارى ليصبح العالم للمقاولت )ماهر محمد حموده عطية (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5944   قيدت فى   08-01-2002 برقم ايداع    32 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-01-07

46 - عمرو هاشم زكريا مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18734   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

47 - وليد عبد النبي احمد فواز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8217   قيدت فى   28-02-2006 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

48 - امام معوض محمد الباسوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9612   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

760 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

49 - اسامه عبد العظيم عبد الحميد ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12685   قيدت فى   2012-06-14 

برقم ايداع    955 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

50 - فهمى جابر فهمى جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14618   قيدت فى   17-06-2014 برقم ايداع    

1044 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

51 - وجيه فتحى احمد حبلص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17735   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

2350 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

52 - كريم حسن كريم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18376   قيدت فى   12-02-2017 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

53 - بدوى مختار بدوى محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18833   قيدت فى   17-05-2017 برقم 

ايداع    1491 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

54 - محاسن كامل فرج الفرماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408   قيدت فى   08-02-1994 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

55 - سناءالسيد محمد السيد شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5193   قيدت فى   06-11-2000 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-05

56 - خالد صالح مصطفى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10417   قيدت فى   20-10-2009 برقم ايداع    

1212 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

57 - عماد محمد عبد الحليم عبد المجيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12609   قيدت فى   

14-05-2012 برقم ايداع    782 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

58 - محمد سعد عبد الغنى الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12852   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    1330 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-03

59 - احمد عادل اسماعيل عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13474   قيدت فى   19-03-2013 برقم 

ايداع    518 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

60 - احمد شندى احمد خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16946   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

61 - مبروكه محمد مبروك شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5400   قيدت فى   11-03-2001 برقم ايداع    

236 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-10
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62 - اسلم صبحى عبد السلم نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12597   قيدت فى   08-05-2012 برقم 

ايداع    738 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

63 - هانى عبد المنعم عبد المعطى الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12684   قيدت فى   2012-06-14 

برقم ايداع    954 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

64 - احمد صلح مشحوت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15533   قيدت فى   26-03-2015 برقم ايداع    

728 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

65 - اسماء عاصم عبد ا زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17286   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    

1302 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

66 - محمد سعيد سعد سمكه)سمكه لتشغيل المعادن(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17787   قيدت فى   

18-09-2016 برقم ايداع    2473 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-17

67 - احمد شفيق محمد ابوحصوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4388   قيدت فى   19-10-1999 برقم ايداع    

1135 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

68 - هوايده عبده على عبده البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11521   قيدت فى   13-03-2011 برقم 

ايداع    342 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

69 - احمد فتحى حامد القارح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18375   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

70 - غاده فوزى عبد الحميد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18514   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

754 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

71 - جمال عبدالحافظ محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18763   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1349 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

72 - احمد محمود مرسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18846   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

1526 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

73 - رضا عبد المجيد عبد القادر الخوص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5091   قيدت فى   2000-09-16 

برقم ايداع    944 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

74 - حربى موريس ابوالخير زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5610   قيدت فى   12-06-2001 برقم 

ايداع    608 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

75 - فتحي عبد الحميد سليم حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9935   قيدت فى   19-01-2009 برقم 

ايداع    73 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-18

76 - فتحي عبد الحميد سليم حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10076   قيدت فى   16-03-2009 برقم 

ايداع    353 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

77 - خالد عبد الهادى عبد الهادى السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12649   قيدت فى   

30-05-2012 برقم ايداع    872 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-29

78 - حجاج النجار احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18605   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

975 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

79 - احمد قاسم ابراهيم الفرماوى قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18623   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    1047 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

80 - السيد يوسف محمد المنوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9271   قيدت فى   06-06-2012 برقم ايداع    

903 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

81 - السيد يوسف محمد المنوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9271   قيدت فى   08-09-2015 برقم ايداع    

2040 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

82 - رضا فتوح عبد المقصود الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12717   قيدت فى   2012-07-01 

برقم ايداع    1027 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30
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83 - محمد صبحى فتحى سلطان ) سلطان للمفروشات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18484   قيدت فى   

02-03-2017 برقم ايداع    669 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-01

84 - مروي عبد الحميد محمد المعاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7531   قيدت فى   03-11-2004 برقم 

ايداع    1151 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

85 - حماده محمد عوض ا بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8907   قيدت فى   20-05-2007 برقم 

ايداع    505 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

86 - محمد نبيل محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12441   قيدت فى   29-02-2012 برقم ايداع    

353 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

87 - شاكر شبل محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17756   قيدت فى   01-09-2016 برقم ايداع    

2395 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

88 - حسام فريد عبدالعزيز داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18673   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

1167 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15
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تجديد شركات

1 - شركه حافظ السعيد حافظ جوده وشركاه)جوده للتنميه البشريه(   شركة سبق قيدها برقم :   16066  قيدت 

فى  19-08-2015 برقم ايداع   1863 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2025  12:00:00ص

2 - شركة ابناء البرقى للدوات الصحية ) زكريا على امين البرقى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

18829  قيدت فى  17-05-2017 برقم ايداع   1482 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

3 - شركة عماد حسين رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16321  قيدت فى  21-10-2015 برقم 

ايداع   2365 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2025  

12:00:00ص

4 - شركه احمد محمد عبدالحفيظ ابراهيم وشريكه )شركه ريكوت للدهانات Recot Coatings (   شركة سبق 

قيدها برقم :   18863  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   1578 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

5 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة  محمود عبدالجيد طه رضوان وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   

18801  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   1421 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

6 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة نجلء فتحى مبروك خليل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   1540  

قيدت فى  09-05-1996 برقم ايداع   36 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2026  12:00:00ص

7 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة جمالت محمد عبدالرؤف الجريس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   

1540  قيدت فى  09-05-1996 برقم ايداع   37 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  08/05/2026  12:00:00ص

8 - شركة منير عبد الحميد حماد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13575  قيدت فى  07-03-1992 برقم 

ايداع   58 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  12:00:00

ص

9 - شركه محمد احمد وجدى محمد كمال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18001  قيدت فى  

13-11-2016 برقم ايداع   2979 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2026  12:00:00ص

10 - شركة بترو ماستر لدارة محطات الوقود مهندس  احمد الشناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

12583  قيدت فى  03-05-2012 برقم ايداع   716 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

11 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  صلح حسن شمندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   922  قيدت 

فى  26-05-1991 برقم ايداع   1403 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2026  12:00:00ص

12 - شركة محمد صبحى عبدالستار الشعراوى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   5837  قيدت فى  

23-10-2001 برقم ايداع   1063 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2026  12:00:00ص

13 - شركة نجلء عادل عبد الحميد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   11212  قيدت فى  2010-10-24 

برقم ايداع   1480 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2025  

12:00:00ص

14 - شركة هند عصام عبد الغنى عيد موسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   12548  قيدت فى  

17-04-2012 برقم ايداع   633 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/04/2027  12:00:00ص
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