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قيود أفراد

1 - عبدالحميد عادل عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3816 ورقم قيد 103496    محل رئيسى  عن تصنيع ادوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية شارع عثمان بن 

عفان بملك / شيماء محمود يسن سليمان

2 - مصطفى عبدالفتاح عبدالنبى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3818 ورقم قيد 103497    محل رئيسى  عن تجاره سيارات ومقطورات واستيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 

19 والفقره 36 من المجموعه 6 وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت خلف 

مركز شبين الكوم بملك محمد عبدالفتاح عبدالنبى شحاته

3 - زياد علء الدين محمد عزمى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3820 ورقم قيد 103498    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية بناحيه برج يعقوبيان شارع عاطف 

السادات مدينه شبين الكوم بملك عبدالرحمن السباعى عبدالحليم سرحان

4 - رضا احمد ابراهيم عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3821 ورقم قيد 103499    محل رئيسى  عن تجارة سيراميك, بجهة محافظة المنوفية العراقيه بملك / اسراء 

ابراهيم رمضان عبد المنعم

5 - وائل ابراهيم عبد الخالق محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3822 ورقم قيد 103500    محل رئيسى  عن مكتب توريدات معالجة حمامات السباحه وصيانتها, بجهة محافظة 

المنوفية ميت خلف بملك / وليد ابراهيم عبد الخالق عماره

6 - محمد رجب فوزى الكتع تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3824 ورقم 

قيد 103501    محل رئيسى  عن مكتب مزادات, بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور شارع الجيش بملك / 

رجب فوزى عبده الكتع

7 - ايهاب عبد الرؤف مصطفى زين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3827 ورقم قيد 103502    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

سبك الضحاك مركز الباجور بملك ابراهيم طه فرج ابراهيم

8 - حسام الدين سمير محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3828 ورقم قيد 103503    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الحي الغربي -شارع السيد عبدالحميد 

/بملك / حسام الدين سمير محمود عبدالعال

9 - مسعد عبدالراضى عفيفي المكى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3829 ورقم قيد 103504    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

كفر شبرا زنجى مركز الباجور بملك عبدالمرضى عفيفي محمد المكى

10 - امل صبحي عبد الدايم التهامي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3835 ورقم قيد 103505    محل رئيسى  عن سوبر مـاركت, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان - بجوار 

المعهد الديني ملك محمد صبحي لبيب

11 - احمد سعيد على عبد السلم عبد المعطى تاجر فرد  رأس ماله 700,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 3838 ورقم قيد 103506    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين 

الكوم شارع صبرى ابو علم برج الجوهره  بملك / رضا عبد الونيس ياسين باظه

12 - امل رزق عبد الجيد خير ا تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 3839 

ورقم قيد 103507    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

ش/ المدارس بملك/ محمد عبد القادر الخفيف
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13 - اسامه صلح الدين عبدالحكيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 3841 ورقم قيد 103508    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان -بملك/ صلح 

الدين عبدالحكيم محمد يوسف

14 - محمد اشرف عبد المجيد الشبينى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3842 ورقم قيد 103509    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية الماى بملك / فايزه فتحى 

ابو ذكرى اللهلوبى

15 - ابراهيم اشرف ابراهيم الطويل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

3844 ورقم قيد 103510    محل رئيسى  عن محل خدمات محمول فيما عدا مجالت النترنت والكمبيوتر, 

بجهة محافظة المنوفية بناحيه طبلوها مركز تل بملك اشرف ابراهيم على الطويل

16 - فتحي احمد مرسي الكفوري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3852 

ورقم قيد 103511    محل رئيسى  عن بيـع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه ملك فتحي احمد 

مرسي الكفوري

17 - ولء مجدى عبد الجواد الباجورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3853 ورقم قيد 103512    محل رئيسى  عن شوى اسماك, بجهة محافظة المنوفية الماى شارع مسجد العمده 

بملك/ محمد احمد عبد المنعم

18 - احمد عباده ابراهيم عبد البارى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3859 ورقم قيد 103513    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6, بجهة محافظة المنوفية بابل بملك /  عباده ابراهيم عبد البارى

19 - احمد محمد عبدالفتاح طبليه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3860 

ورقم قيد 103514    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية تقاطع شارع الجلء البحرى مع عاطف 

السادات بملك/ ورثه رجب عبدالؤف عامر )جمال -سعيد-محمد -امل -مرفت رجب عبدالرؤف عامر(

20 - عادل محمد عثمان ابراهيم زناتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3863 ورقم قيد 103515    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان بملك/عبدالمجيد 

السيد سليمان

21 - احمد منير بدوى عيد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3871 

ورقم قيد 103516    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر الغناميه مركز الباجور بملك 

عبدا ذكى سليم

22 - محمد سعد طوخى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3872 

ورقم قيد 103517    محل رئيسى  عن معصره, بجهة محافظة المنوفية ميدان صيدناوى -بملك/ محمد عبد 

الرحيم محمود

23 - فاطمه احمد محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3873 

ورقم قيد 103518    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه اصطبارى مركز شبين الكوم بملك 

سامى سعد عطيه العيساوى

24 - عديلة صلح حسانين عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 3878 

ورقم قيد 103519    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية قلتى الكبرى بملك 

ليلى صلح حسانين

25 - عبدالحليم اسماعيل شبل الحسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3882 ورقم قيد 103520    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة المنوفية البتانون -شارع الشاويش 

بجوار مدرسة الزهراء بملك/عبدالحليم اسماعيل شبل الحسانين
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26 - اسراء رزق احمد على بركه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

3884 ورقم قيد 103521    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه اصطبارى مركز شبين 

الكوم بملك رزق احمد على السيد بركه

27 - ملوك عبدالنبى وهبه السيد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 3890 ورقم قيد 103522    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

ربيع مركز تل بملك ساميه سلم عبدالسلم سلم

28 - محمد خيرى عبد الستار الوردانى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3893 ورقم قيد 103523    محل رئيسى  عن ورشة نجاره يدوى, بجهة محافظة المنوفية ميت عفيف بملك/ 

فاطمه عبد الفتاح محمد سعد

29 - ايمان عبدالمنصف عبدا الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3894 ورقم قيد 103524    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر ربيع مركز تل بملك 

محمود محمد محمود سليم

30 - محمد السعيد نصر الدين الكفراوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3897 ورقم قيد 103525    محل رئيسى  عن مغسله سيـارات, بجهة محافظة المنوفية طريق بابل - بجوار 

الساحه الشعبيه ملك احمد السعيد نصر الكفراوي

31 - عاطف على منصور النورى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3910 ورقم قيد 103526    محل رئيسى  عن خدمات نقل بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

هيئة النقل الداخلى, بجهة محافظة المنوفية مدينة تل شارع محمود فهمى النقراشى بملك / ابراهيم فؤاد منصور 

النورى

32 - محمود احمد عبدالجواد مصطفى ابووديع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 3914 ورقم قيد 103527    محل رئيسى  عن بيـع احذيـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع عاطف 

السادات مدينه شبين الكوم بملك عايده محمد فهمى مدين

33 - محمد المرسى ابواليزيد عبيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

3915 ورقم قيد 103528    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال فيماعدا توريد العمالة, بجهة محافظة 

المنوفية 0ش/الشيخ فواد بملك/المرسى ابواليزيد المرسى

34 - محمد سالم عبد الفتاح شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3966 

ورقم قيد 93220    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجـن و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية صفط جدام ملك محمد 

سالم عبد الفتاح شرف

35 - محمود اشرف محمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3947 ورقم قيد 103530    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بهناى -

بملك/ اشرف محمد عبدالعظيم

36 - عبدالواحد شبل محمد عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3949 ورقم قيد 103531    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية كفر السكرية بملك/السيد 

على شهاب الدين

37 - عمرو رجب محمد متولى نجم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3951 ورقم قيد 103532    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة المنوفية الماى -بملك/ محمود 

محمد على

38 - محمد مهدى على العبد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3957 ورقم 

قيد 103533    محل رئيسى  عن بيع وتجاره جرارات زراعيه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه جدام مركز تل 

بملك ناديه رمضان محمد محمد
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39 - عبدالحافظ محمد محمد نعناع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3958 ورقم قيد 103534    محل رئيسى  عن مـقـهـى, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الجيش مدينه تل 

بملك عصام كامل عبدالحميد

40 - احمد محمد غريب عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3961 

ورقم قيد 103535    محل رئيسى  عن  اصلح كاوتش, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع صبري ابوعلم 

بجوار مصنع الثلج مدينه شبين الكوم بملك عبدالسلم فهمى عيسى

41 - احمد مجدى غازى حامد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3969 

ورقم قيد 103536    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير في ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع ترعه البتانونيه مدينه تل 

بملك السيدة عبدالرحمن موسى

42 - احمد عبدالحفيظ عبدالفتاح الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

3972 ورقم قيد 103537    محل رئيسى  عن مشغل تريكو, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 12 شارع نادى 

الجمهوريه مدينه شبين الكوم بملك حمدى احمد خليفه

43 - مسعد سيد عبدالعال مزيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3976 

ورقم قيد 103538    محل رئيسى  عن مخزن ادويه تجاره وتوزيع, بجهة محافظة المنوفية شارع جمال 

عبدالناصر بحرى برج الفصاص جوار كليه الهندسه بملك/ عبداللطيف خالد عبداللطيف عبدالعزيز

44 - جمال فوزى حسن مره تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3979 

ورقم قيد 103539    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع حتحوت بشاير الخير  

مدينه شبين الكوم بجوار مخبز وادى الملوك بملك هبه فوزى حسن مره

45 - محمد جمال عبد الناصر حسين اسماعيل عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 3983 ورقم قيد 103540    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة المنوفية شارع ذكى شبانه البر 

الشرقى بملك/ وليد سعد عبد الفتاح الشاذلى

46 - رامى محمد سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 3984 ورقم 

قيد 103541    محل رئيسى  عن توزيع مواد بتروليه, بجهة محافظة المنوفية شارع احمد خليل بملك هناء صلح 

احمد سيد احمد

47 - كريم معتمد محمد السيد فرماوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3999 ورقم قيد 90716    رئيسى آخر  عن خدمات نظـافه, بجهة محافظة المنوفية ميت خلف ملك احمد ابراهيم 

عبد القادر ابراهيم

48 - محمود عزت شرف الدين محمود عزت غازى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 4002 ورقم قيد 92360    رئيسى آخر  عن وحدة جرش وخلط أعلف, بجهة 

محافظة المنوفية زاوية بمم امام كوبري البندارية - بملك / شرف الدين محمود عزت غازي

49 - منير محمد صفوت صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4017 

ورقم قيد 101454    رئيسى آخر  عن بيع ملبس رياضيه واحذيه, بجهة محافظة المنوفية ش بور سعيد بملك/ 

محمد احمد المنياوى

50 - محمود عبدالسميع كمال مطر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3987 ورقم قيد 103542    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية عزبه 

عوض حسن بملك / محمد عبدالسميع كمال مطر

51 - عادل زكى محمد محمد سمرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3990 ورقم قيد 103543    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوارات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية 

البتانون بملك/ سعد مصطفى ابو شعبان
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52 - عواطف جوده سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3991 

ورقم قيد 103544    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنوفية كوم الضبع / بملك / 

احمد سالم محمد السيد سالم

53 - محمد محمد عبدالمؤمن علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3992 ورقم قيد 103545    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله, بجهة 

محافظة المنوفية شارع محمد ابوالمجد بملك / سامي علي حسن

54 - رجاء هانى احمد بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 3993 

ورقم قيد 103546    محل رئيسى  عن تجارة الكيماويات المذيبات ومواد النظافه والحبر والعبوات فيماعدا 

خدمات الكمبيوتر وبعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية شقه 4 الدور الخامس برج 

المانى عقار 29 ش/ طلعت حرب بملك/ احمد سيد محمد البسيونى

55 - محمد رضا عبد ا حداد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

3997 ورقم قيد 103547    محل رئيسى  عن تنمية الكوادر البشريه فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية ش/ الورشه بملك/ فؤاد محمد الغرباوى

56 - الهام سمير عبدا عشماوي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4000 

ورقم قيد 103548    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة المنوفية فيشا الصغري بملك / تامر 

سمير عبدا عشماوي

57 - عل عادل عبدالسلم محمود راشد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4001 ورقم قيد 103549    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل وورقيات, بجهة محافظة المنوفية ميت 

خلف بملك / عادل عبدالسلم محمود راشد

58 - اسماء بهنسى عبدالعزيز بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4006 ورقم قيد 103550    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعية, بجهة محافظة المنوفية زنارة بملك/احمد 

كمال على

59 - ناريمان خالد عبدالحميد الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4010 ورقم قيد 103551    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات, بجهة محافظة المنوفية كفر الشرفا الغربى 

-بملك/خالد محمد ابوالفضل منصور

60 - محمد عبد العظيم احمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4012 ورقم قيد 103552    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شبرا 

زنجى بملك/ حمدى عبد العاطى عبد الرازق

61 - نبيل أحمد عطية ابو شعيشع تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4013 

ورقم قيد 103553    محل رئيسى  عن خلط وتعبئة العلف, بجهة محافظة المنوفية المنطقة الثانية شارع 

الجهورية بملك هشام محمد بسيونى قنديل

62 - منه ا احمد صلح الدين عبده مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-12 

برقم ايداع 4018 ورقم قيد 103554    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة المنوفية 

المصيلحه بملك / احمد صلح الدين عبده مصطفي

63 - ايمان زينهم فتح ا ابو عياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4027 ورقم قيد 103555    محل رئيسى  عن محل خردوات ولعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك/ 

عبد الستار مصطفى عبد الستار مصطفى قاسم

64 - محمد ابراهيم ابراهيم عسكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4028 ورقم قيد 103556    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية كفر السكريه بملك / 

قشطه ابراهيم رضوان عرفه
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65 - زينب محمد ابو الغيط محمد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4029 ورقم قيد 103557    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية شنوان بملك/ احمد اشرف فرحات عبده

66 - احمد عواد عبد المعز رمضان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4030 ورقم قيد 103558    محل رئيسى  عن مصنع تجهيز مشروعات مزارع دواجن, بجهة محافظة المنوفية 

سبك الضحاك بملك محمود عواد عبدالمعز رمضان

67 - محمد رجب عبدالمولى حسب النبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4060 ورقم قيد 78917    رئيسى آخر  عن اداره مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة المنوفية شارع جمال 

عبدالناصر البحرى برج النجده القديمه بملك/ محمد احمد اسامه محمد

68 - على احمد على الطويل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4044 

ورقم قيد 102699    رئيسى آخر  عن مخزن لتجاره البقاله, بجهة محافظة المنوفية كفرشبرا زنجى -بملك/ ولء 

جابر موسى

69 - محمود قطب حسن على الجحش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4035 ورقم قيد 103559    محل رئيسى  عن مكتب دورات وتنميه بشريه فيماعدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية ش/ المدارس حارة قنديل بملك/ قطب حسن على 

الجحش

70 - مروه ماضى شعبان الطبلوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4037 ورقم قيد 103560    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والتعليمات, بجهة محافظة 

المنوفية صفط جدام بملك / ماضى شعبان ماضى الطبلوى

71 - كريم فتحي مصطفي عبد الغفار تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4038 ورقم قيد 103561    محل رئيسى  عن صيدليـه, بجهة محافظة المنوفية الباجور - ش/ كمال الشاذلي ملك 

نزيهه الحسيني محمد القرموط

72 - سهام عبد الرازق عبد العزيز عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4040 ورقم قيد 103562    محل رئيسى  عن تجـاره و توزيع زيوت و شحوم, بجهة محافظة المنوفية شبين 

الكوم - ش/ حسين صبري من ش/ طلعت حرب ملك حسان صلح زيدان

73 - عبد الرحمن ايمن رمضان فهمي رمضان المطبعجي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 4048 ورقم قيد 103563    محل رئيسى  عن بقالـه, بجهة محافظة المنوفية كفر 

المصيلحه - ش/ البصره متفرع من ش/كليه التربيه ملك ايمن سعفان فهمي المطبعجي

74 - طاهر حمدى نصرالدين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4051 ورقم قيد 103564    محل رئيسى  عن ثلجه موز وخضار وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية عزبه ميت 

خلف ـ ملك سعد محمد سعد الجزار

75 - احمد عبدا صبحى الصيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4052 ورقم قيد 103565    محل رئيسى  عن بيع وتجهيز سندوتشات, بجهة محافظة المنوفية شارع المل 

متفرع من شارع محمد قنديل )ش/ بورسعيد(سابقا بملك/ محمود عوض مخلوف

76 - امل محمد عبدالرحمن ابو ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4053 ورقم قيد 103566    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه وكمبيوتر فيما عدا المن والحراسه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه شارع احمد عبدالعزيز مدينه تل بملك سامى اسماعيل السيد هيكل
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77 - مؤمن عفيفي طه دخان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4054 

ورقم قيد 103567    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون بملك / احمد رزق 

محمد عيد

78 - محمود محمد محمدالقصاص تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4058 ورقم قيد 103568    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة المنوفية برج العاصمه بجوار الداره 

التعليميه القديمه - شارع طلعت حرب بملك / عماد عبدالمقصود عبدالمجيد رضوان

79 - نبيل حمدي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4081 

ورقم قيد 91695    رئيسى آخر  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك /محمد 

سعيد محروس

80 - باسم محمد عبد الرحمن شعبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4069 ورقم قيد 95262    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات )ما عدا توريد العماله و خدمات النترنت( و 

مقاولت و خدمات محاجر, بجهة محافظة المنوفية دنشواي ملك هيثم صبحي حسن شعبان

81 - محمد مغاورى ابراهيم نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4067 ورقم قيد 103569    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الكوم الخضر ـ بملك مغاورى 

ابراهيم نصار

82 - اميره امين على امين جعفر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4072 

ورقم قيد 103570    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر 

الباجور مركز الباجور بملك عبدالعليم عبدالرحمن حسن

83 - عاطف السعيد حسنين احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4077 

ورقم قيد 103571    محل رئيسى  عن بيـع اسمـاك, بجهة محافظة المنوفية بناحيه اسطنها مركز الباجور بملك 

جهاد عبدالمنعم احمد جبريل

84 - محمد خالد بسيونى عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4079 ورقم قيد 103572    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية زناره -ابراهيم 

عبدالمنجى عبدالرحمن

85 - نهي مراد عبد المعطي خلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4082 ورقم قيد 103573    محل رئيسى  عن بيـع مفروشات, بجهة محافظة المنوفية مليـج ملك رجب عبد 

الحميد متولي يوسف

86 - حمديه سعيد ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4083 ورقم قيد 103574    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

ابشيش مركز الباجور بملك حمديه سعيد ابراهيم موسى

87 - عمرو رجب محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4084 

ورقم قيد 103575    محل رئيسى  عن مـشويـات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع سعد زغلول البر الشرقى 

مدينه شبين الكوم بملك عادل احمد صالح البيارى

88 - محمد خالد محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4085 

ورقم قيد 103576    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون بملك / خالد ابراهيم عبدالحميد 

ابراهيم

89 - سماح محمد حسين عبد الباقي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4086 

ورقم قيد 103577    محل رئيسى  عن بقالـه, بجهة محافظة المنوفية كفر دقماق ملك تامر سعيد جاد محمد
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90 - عماد عاطف ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4090 ورقم قيد 103578    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ميت 

الكرام بملك / محمد ابراهيم ابراهيم امام

91 - وائل محمد حسن ابوخضره تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4105 ورقم قيد 103579    محل رئيسى  عن مركز توزيع وتداول ادويه بيطريه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

شنوان مركز شبين الكوم بملك فرج على عصر

92 - احمد محمد محيي سلمة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4131 

ورقم قيد 101557    رئيسى آخر  عن بيـع اكسسوارات موبيلت, بجهة محافظة المنوفية البر الشرقي - ش/ 

نمره ملك نجوي محمد عبد الغني

93 - هبة محمد محمد ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4114 

ورقم قيد 103580    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكة بملك السيد محمد محمد زيان

94 - ناديه شبل محمد طبانه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4115 ورقم 

قيد 103581    محل رئيسى  عن مكتب بذور وتوريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت, بجهة محافظة 

المنوفية شارع المحروقي من شارع / صبري ابوعلم بملك / جرجس لطيف جرجس انيس

95 - محمد عبدالرحمن ابوالمعاطى عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 4117 ورقم قيد 103582    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية ميت 

خلف ـ بملك جابر محمد دياب

96 - بدران فوزى طه نصار تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4121 

ورقم قيد 103583    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية بمم بملك/ ناصر فوزى 

نصار

97 - محمد عبدالسلم عبدالعزيز عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 4133 ورقم قيد 103585    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع مواد غذائيه وسناكس, بجهة محافظة 

المنوفية سبك الضحاك- بملك/ محمد عبدالرحمن محمد سليم

98 - ايمان سعيد صابر عوض شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4135 ورقم قيد 103586    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات وكماليات طبيه ماعدا مجالت الدويه, بجهة 

محافظة المنوفية شارع صلح سالم بملك / مصطفي محمد رياض محمد

99 - احمد مصطفى احمد شبل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4136 

ورقم قيد 103587    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة 

المنوفية ش/ هندسة الرى بملك/ مصطفى احمد شبل الصاوى

100 - احلم عبدالعاطى احمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4147 ورقم قيد 103588    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه منشاه سيف مركز الباجور بملك جمال عبدالسلم عبدالرازق

101 - فتحيه عبود اسماعيل مصطفى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 4152 ورقم قيد 84440    رئيسى آخر  عن بقالـه, بجهة محافظة المنوفية مسجد الخضر ملك شعبان فتحي 

حسن حسني

102 - عثمان احمد عثمان مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4149 ورقم قيد 103589    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مناوهله 

بملك / احمد عثمان مصطفي
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103 - وليد السيد محمد توفيق سليمه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4158 ورقم قيد 103590    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير )ما عدا المجموعه 19 و الماده 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ مليجى ابو عامر من جمال عبد الناصر قبلي ملك وليد 

السيد محمد توفيق سليمه

104 - وليد السيد محمد توفيق سليمه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4158 ورقم قيد 103590    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير )ما عدا المجموعه 19 و الماده 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة المنوفية كان له محل رئيسي بناحيه شبين الكوم - ش/ مليجى ابو عامر من ش/ جمال 

عبد الناصر ملك وليد السيد محمد توفيق سليمه ونشاطه مكتب استيراد وتصدير افتتح في 2018/09/27 و اغلق 

في 2019/11/26 و قيد برقم 90157 شبين الكوم

105 - مصطفى محمود فتحى مشعل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4161 ورقم قيد 103591    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر ميت ابو الكوم بملك/ 

حسن احمد الجندى

106 - محمد مصطفى محمد عفان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4162 ورقم قيد 103592    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19والفقرة 36 من 

المجموعه 6 وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة المنوفية شارع الثوره بملك مصطفى محمد 

مصطفى عفان

107 - محمود طلعت مختار مغيث تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4172 

ورقم قيد 103593    محل رئيسى  عن مكتب توريد و تركيب كاميرات مراقبه )ما عدا الكاميرات اللسلكيه 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية الباجور - ش/ بنها ملك طلعت مختار عبد الفتاح مغيث

108 - احمد عباس حسانين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4173 

ورقم قيد 103594    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه عامه وتوريدات فيما عدا توريد العماله ومجالت 

النترنت, بجهة محافظة المنوفية ابشيش بملك احمد فرج احمد السيد

109 - اسماعيل على اسماعيل عمار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4174 ورقم قيد 103595    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الباجور-بملك/ صفوت اسماعيل على عمار

110 - ولء السيد محمد حسين المخرط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4182 ورقم قيد 103596    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع المعهد الديني بملك / ثناء 

حامد جعفر

111 - عادل عبد الله الغريب القاضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4234 ورقم قيد 90501    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العماله, بجهة 

محافظة المنوفية كفر طبلوها بملك/ اسامه عبد الله الغريب القاضى

112 - اسامه يحى محمد يحى عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4195 ورقم قيد 103597    محل رئيسى  عن تجاره توابل, بجهة محافظة المنوفية زاويه البقلى-بملك/ محمد 

عبدالفتاح محمود

113 - حسام حسن ابراهيم قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4197 

ورقم قيد 103598    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب مصنعه جديده وقديمه, بجهة محافظة المنوفية البتانون 

بملك / بدرشحاته الجندي

114 - علء زكى محمد القاضى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4199 ورقم قيد 103599    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية البتانون -

بملك/ محمد خميس الشايب
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115 - فاطمه عبد ا احمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4202 ورقم قيد 103600    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية مشيرف بملك / مصطفى عبد 

ا محمد خميس

116 - محمد سيد احمد عبد الوارث سيد احمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 4204 ورقم قيد 103601    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة 

المنوفية كفر عشما بملك / سيد احمد عبدالوارث سيد احمد جاب ا

117 - على السيد على البنا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4205 ورقم 

قيد 103602    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم, بجهة محافظة المنوفية كفر الشرفا الغربى -بملك/ على 

السيد على البنا

118 - ساميه احمد احمد المغربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4209 

ورقم قيد 103603    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية ساحل الجوابر بملك/ سعاد محمد 

محمد ابو صالح

119 - سعيد محمود طلبه مهابه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4225 

ورقم قيد 103604    محل رئيسى  عن توريد اسماك, بجهة محافظة المنوفية بيرشمس بملك / محمود طلبه محمد 

مهابه

120 - الهام سعيد عثمان عماره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4241 

ورقم قيد 103605    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية كفر بتبس ـ بملك سمير رجب عبدالخالق

121 - تامر ابراهيم محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4249 

ورقم قيد 103606    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة المنوفية 

بروى بملك / سعيد عبد العزيز مصطفى

122 - رانيا رمضان سعيد قويدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4255 

ورقم قيد 103607    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك بملك/ ايمان لطفى السيد

123 - محمود محمد خالد تاج الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4261 ورقم قيد 103608    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك/ حازم حسن محمود ابو 

خضره

124 - احمد ابو اليزيد رضوان عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4262 ورقم قيد 103609    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك/ نعيمه 

محمود الغراب

125 - محمود رياض عبدالعزيز موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4263 ورقم قيد 103610    محل رئيسى  عن بيع وصيانه محمول, بجهة محافظة المنوفية سرسنا -بملك/ 

رياض عبدالعزيز ابراهيم

126 - رضا محمد على حبيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4264 

ورقم قيد 103611    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية المصيلحه بملك/ ابتسام 

حسين رمضان علوان

127 - احمد السيد ابراهيم الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4266 ورقم قيد 103612    محل رئيسى  عن تدوير مخلفات, بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك -دور 

الرضى بملك/ السيد عبد العظيم احمد زهران
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128 - باسل عبده السيد نصار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4272 

ورقم قيد 103613    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية منيه طوخ دلكه ملك ناجي فهيم 

اسعد

129 - مصطفى حسن ابراهيم عصيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4275 ورقم قيد 103614    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة المنوفية شارع راشد عبد ا من شارع 

صبرى ابو علم بملك/ محمد رفعت راشد

130 - احمد عيد احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4296 

ورقم قيد 101016    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت و متعهد نقل عمال, بجهة محافظة المنوفية سمان ملك 

يسري عبد المنجي ابراهيم

131 - هاجر كمال عبد الكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4292 ورقم قيد 103615    محل رئيسى  عن جيـم سيدات, بجهة محافظة المنوفية الباجور - ش/ الجيش ملك 

اسامه عبد العاطي عبد المقصود

132 - محسن محمد سعيد حداد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4293 ورقم قيد 103616    محل رئيسى  عن مخزن تجاره وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية بي 

العرب - خلف الشونه بملك /حسن هواري ابراهيم نوفل

133 - احمد محمد جابر ابو شادي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4300 ورقم قيد 103617    محل رئيسى  عن حظيره مواشـي و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية شنوان ملك 

محمد جابر محمد ابو شادي

134 - محمد احمد محمد السيد البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4303 ورقم قيد 103618    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه جمله وقطاعى, بجهة محافظة المنوفية دنشواى 

بملك / على اسحاق حسن البكوانى

135 - محمد السيد عبدالخالق عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4306 ورقم قيد 103619    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من هيئه النقل الداخلي فيما عدا توريد العماله, بجهة محافظة المنوفية كمشيش بملك / عيد علي 

ابراهيم عطيه

136 - الهام محمد عباس محمد تركى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4308 ورقم قيد 103620    محل رئيسى  عن محل بيع طرح حريمى, بجهة محافظة المنوفية بي العرب بملك/

عباس محمد عباس محمد

137 - نبيل عادل رجب نوار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4311 

ورقم قيد 103621    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة السادسة وذلك فى حدود التعليمات, بجهة محافظة المنوفية طبلوها بملك اشرف عبدالحميد على

138 - عصام عبدالفتاح محمد الصياد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4312 ورقم قيد 103622    محل رئيسى  عن بيـع الومنتال, بجهة محافظة المنوفية بناحيه زاويه الناعوره مركز 

الشهداء بنملك مبروك عبدالفتاح البنا

139 - احمد عبد الحميد احيد عبد الحميد  الطنبشاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 4313 ورقم قيد 103623    محل رئيسى  عن مكتب هندسى فيما عدا النت, بجهة 

محافظة المنوفية شارع صبرى ابو علم بملك / على عبد المنعم المرسى سراج

140 - امينه محمد عبدالمجيد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4315 ورقم قيد 103624    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه طبلوها مركز 

تل بملك ايمن عادل رجب نوار
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141 - فريد مجدى كامل الدهشوري تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4319 ورقم قيد 103625    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

زاويه جروان مركز الباجور بملك مجدى كامل احمد الدهشوري

142 - رجب عادل رجب نوار تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 4320 

ورقم قيد 103626    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيماعدا المجموعه 19ولفقرة36من المجموعه 6

فى حدود اللؤاح والقوانين المنظمة لذلك, بجهة محافظة المنوفية طبلوها بملك/جلل خليل جلل الجزار

143 - محمود عبدالحميد محمود اللبودى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 4324 ورقم قيد 103627    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

الخضرة بملك/ محمد جمال عبدالفتاح محمد

144 - رامي محمد عبده بطيقه تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4327 ورقم قيد 103628    محل رئيسى  عن مخزن لتجاره الدويه, بجهة محافظة المنوفية ابراج الشرطه 

متفرع من شارع صبري ابوعلم بشاير الخير بملك / شريف محمد السيد

145 - هاجر السيد محمود سالم الفقى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

4330 ورقم قيد 103629    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه زاويه البقلى مركز الشهداء 

بملك محمد خالد عثمان

146 - محمد محمد رياض عبداللطيف طاحون تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 4331 ورقم قيد 103630    محل رئيسى  عن بـيـع مستحضرات تجميل وورقيات, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه ارض المشاط شارع المنزه بجوار حجاج للعطاره مدينه شبين الكوم بملك على خليل صالح وسعد الدين 

صالح خليل ومحمد ابوالحسن محمود خليل

147 - عبدالحافظ شوقى انور السلمونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4347 ورقم قيد 103631    محل رئيسى  عن ورشـه موبـيليـا, بجهة محافظة المنوفية بناحيه جامع شنيشن مدينه 

تل بملك السيد مستقيم محمد ابوعلى

148 - محمد جمال عبدالحميد فك تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4348 

ورقم قيد 103632    محل رئيسى  عن بيـع اسمده ومبيدات وبذور, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كمشيش مركز 

تل بملك شوقى عبدالقادر خليفه

149 - محمد بكير بكر مرعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4349 

ورقم قيد 103633    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات و توريدات )ما عدا توريد العماله و خدمات 

النترنت(, بجهة محافظة المنوفية دناصور ملك بكير بكر ابراهيم مرعي

150 - كريم ماجد صبحى دراز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4356 

ورقم قيد 103634    محل رئيسى  عن محـل بقـالـه وتمـوين, بجهة محافظة المنوفية بناحيه جروان مركز 

الباجور بملك عونى حمدى ذكى غنيم

151 - كريمه عبدالواحد محمد القاضى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4357 ورقم قيد 103635    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه -بملك/ قطب شبل 

قطب الرفاعى

152 - موسى يوسف موسى الملح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4358 ورقم قيد 103636    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة المنوفية شارع المحكمه 

بملك/ موسى يوسف موسى الملح

153 - نيره سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4359 ورقم 

قيد 103637    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان بملك / جمال محمد عبداللطيف فتح 

الباب
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154 - اشرف سعيد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4360 ورقم قيد 103638    محل رئيسى  عن صناعة الجهزه الكهربائيه والمنزليه والمعدات واللت, بجهة 

محافظة المنوفية الكوم الخضر - امام مسجد الفتح بملك / صبحى عبد الفتاح السيد الصعيدى

155 - صلح الدين عبدالمعز عبدالرحمن عياد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 4361 ورقم قيد 103639    محل رئيسى  عن كـافتيريا, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان مركز شبين 

الكوم بملك ناصر نبوى كامل مشالى

156 - وائل السيد حسين العصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4362 

ورقم قيد 103640    محل رئيسى  عن بيع حبوب واعلف, بجهة محافظة المنوفية شمياطس بملك/ احمد محمد 

احمد طولن

157 - سامي محمد عبد الجواد ابو شنب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4364 ورقم قيد 103641    محل رئيسى  عن بيـع اسمنت و جبس, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ 

الشيخ احمد البربري ملك عبد اللطيف محمد عبد الجواد

158 - هيثم حماده صقر موسى العتابى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4365 ورقم قيد 103642    محل رئيسى  عن حـظيره مواشـى حـلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

الخضره مركز الباجور بملك سامح شحاته عتابى موسى

159 - رضا عبدالجيد محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4366 

ورقم قيد 103643    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية دنشواي بملك / ثناء توفيق محمود شراراه

160 - جابر امام محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4367 

ورقم قيد 103644    محل رئيسى  عن مـقاولت عموميه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر الخضره مركز 

الباجور بملك عبدالرحمن جابر امام

161 - محمد دغيدى دغيدى طراد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4370 ورقم قيد 103645    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية البندارية بملك محمد مصطفى 

مصطفى سلمة

162 - احمد حلمى محمد محمد مطر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4371 ورقم قيد 103646    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه6 وذلك فى حدود ماتقره التعليمات وتنميه زراعيه واستصلح اراضى ومقاولت عامه وتوريدات فيما 

عدا توريد العماله والنترنت, بجهة محافظة المنوفية شارع التهامى امام نادى القضاه البرالشرقى بملك/ محمود 

حلمى محمد

163 - طاهر محمد مصطفى حسنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

4374 ورقم قيد 103647    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا النت وتوريد العماله, 

بجهة محافظة المنوفية كفر الخضره بملك / هويداه انس احمد خطاب

164 - اسلم صالح احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4379 

ورقم قيد 103648    محل رئيسى  عن تاجير معدات حفر, بجهة محافظة المنوفية سماليج بملك / صالح احمد 

محمود صالح

165 - اسلم صالح احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4379 

ورقم قيد 103648    محل رئيسى  عن تاجير معدات حفر, بجهة محافظة المنوفية كان له سجل تجارى رقم 

السجل 86565 افتتح فى 2017/9/13 اغلق فى 2022/5/22
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166 - اسامه السيد على تعلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 4383 

ورقم قيد 103649    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية شارع ترعة ابو عجوه بجوار المرور 

الجديد بملك/ ناهد محمد ابراهيم

167 - أحمد نبيل عدلى البطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4404 

ورقم قيد 73090    رئيسى آخر  عن  تعبئـه زيوت عطريه, بجهة محافظة المنوفية طريق كفر المصيلحه - ش/ 

عبد العزيز شلبي - عماره البنك ملك جيهان صبري احمد حسن

168 - هانى نبوى نبوى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4411 

ورقم قيد 86063    رئيسى آخر  عن مخزن لورشه تصنيع الومنيوم, بجهة محافظة المنوفية شنوان- بملك/ هانى 

نبوى نبوى ابراهيم

169 - حماده محمد سعد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4426 

ورقم قيد 86519    رئيسى آخر  عن مطعـم, بجهة محافظة المنوفية الشهداء - ش/ جسر المشروع ملك محمد 

السيد عبد الفتاح

170 - محمد عبدا محمد الهجين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4391 

ورقم قيد 103650    محل رئيسى  عن بيـع موتوسيكل, بجهة محافظة المنوفية بناحيه دراجيل مركز الشهداء 

بملك محمود محمد محمد البياع

171 - محمد سيد احمد عطيه تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4392 ورقم قيد 103651    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ الدالي 

متفرع من ش/ خطاب ملك محمد ابراهيم محمد المشالي

172 - محمد عبدا عبدالحى وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4393 ورقم قيد 103652    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شبرازنجى بملك عبدا عبدالحى 

احمد وهبه

173 - وائل محمد عبدالحميد عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4395 ورقم قيد 103653    محل رئيسى  عن مطعـم سندوتشات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه المى مركز 

شبين الكوم بملك فؤاد سعيد سالم الدالى

174 - عبدالحفيظ الصاوى عبدالحفيظ العسال تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 4397 ورقم قيد 103654    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة المنوفية شبرا بتوش- بملك/ 

ايمان جمال الصاوى شرف

175 - محى الدين حسين عبدا العسيلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4402 ورقم قيد 103655    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سنجلف 

مركز الباجور بملك ساميه مختار محمد عطيه

176 - ممدوح ابراهيم عبد السلم متولى تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4405 ورقم قيد 103656    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك/ 

صبرى محمد عرفه

177 - محمد فتحى حامد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4406 

ورقم قيد 103657    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية كفر محمد بملك/ طارق شعبان 

قطب

178 - محمد انور فهيم نجم الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4408 

ورقم قيد 103658    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال فيما  عدا توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من هيئة النقل الداخلى, بجهة محافظة المنوفية الخضره بملك / انور فهيم نجم الدين
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179 - محمد انور فهيم نجم الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4408 

ورقم قيد 103658    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال فيما  عدا توريد العماله وبعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من هيئة النقل الداخلى, بجهة محافظة المنوفية كان له محل رئيسى افتتح فى 2013/2/27 

واغلق فى 2021/4/15

180 - ايناس مصطفى عرفه المليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4409 ورقم قيد 103660    محل رئيسى  عن بيـع خامات حلويات ومجمدات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

مليـج مركز شبين الكوم بملك امل يوسف الشوربجى

181 - رامى عبدالرازق فهمى سويلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4413 ورقم قيد 103661    محل رئيسى  عن مـكتب اداره مطاعم وكافتيريات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

كفر طبلوها مركز تل بملك مصطفى محمد ابوالنور

182 - هناء فاروق عمر محمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4414 ورقم قيد 103662    محل رئيسى  عن اتيليه وتأجير فساتين, بجهة محافظة المنوفية منشأة السادات 

طريق جزيرة الحجر بملك/ حمدى احمد محمود شحاته

183 - لقى ماهر عبدالحميد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4417 ورقم قيد 103663    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية طوخ دلكة بملك/ ماهر عبدالحميد عبدالحميد

184 - نورا ابوالفتوح عبدالرازق السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

4420 ورقم قيد 103664    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

سنجلف القديم بملك/ابراهيم يحيى صبحى

185 - عماد محمد بدوى قنديل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4421 

ورقم قيد 103665    محل رئيسى  عن حـلقـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه سرسنا مركز الشهداء بملك 

رمضان السيد محمد

186 - محمد عبد الحميد عبد الوهاب منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 4428 ورقم قيد 103666    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات معدات طبيه, بجهة محافظة 

المنوفية مدينة الباجور - عزبة بهناى بملك / رامى احمد ابو اليزيد السيد سالم

187 - احمد حسن سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4436 ورقم 

قيد 103667    محل رئيسى  عن مـطعـم, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الزهور مدينه شبين الكوم بملك 

خضره شبل السيد عطيه

188 - ندا محمد السيد النعمانى تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 4441 

ورقم قيد 103668    محل رئيسى  عن محل توزيع ايس كريم, بجهة محافظة المنوفية بناحيه المصيلحه مركز 

شبين الكوم بملك عاطف احمد محمد حجازى

189 - عبدالسلم محمود عبدالسلم مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 4447 ورقم قيد 103669    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

شبرا زنجى بملك جمالت محمد قطب عبدالحميد

190 - عيد على عيد السعداوى العربى تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4448 ورقم قيد 103670    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة المنوفية منشأة عصام بملك عبد القادر 

زكى بدر
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191 - باسم صلح محمد عبدالحميد قوطه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 4451 ورقم قيد 103671    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت  وتقديم 

خدمات النظافه واباده الحشرات والقوارض والقيام باعمال تنسيق وصيانه واداره وتجميل الحدائق اللند سكيب, 

بجهة محافظة المنوفية بناحيه شبرا باص مركز شبين الكوم بملك صلح محمد عبدالحميد

192 - احمد عادل محمد نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4452 ورقم قيد 103672    محل رئيسى  عن مطعـم, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ المساكن - عقار 

رقم 2 ملك ثناء علي شحاته ابراهيم

193 - اميره حمدى السيد سعد ابوالنور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4453 ورقم قيد 103673    محل رئيسى  عن تـجـاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه منشأه عصام مركز شبين الكوم بملك عبدالمعطى عبدالفتاح عبدالمعطى زغلول

194 - محمود محمد عبدالحميد جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

4458 ورقم قيد 103675    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية ) جيم (, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكة 

بملك محمد عبدالحميد محمد جوده

195 - سامح سعيد حسين دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4462 

ورقم قيد 103676    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة المنوفية طريق تل طنوب بملك/ النبوى محمد 

ابراهيم نصار

196 - محمد جمال ربيع عبدا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4475 

ورقم قيد 103677    محل رئيسى  عن مكتب دخـول مزادات عامه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه مدينه الباجور امام الموقف الجديد بملك مصطفى عفيفى احمد 

حبيشه

197 - عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار ابوعيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 4479 ورقم قيد 103678    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة المنوفية 0شارع المعهد الدينى امام 

مسجد الشيخ طريق العراقيه شبرا باص بملك/عبدالكريم عيسى الوكيل

198 - اميره عزت محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4480 

ورقم قيد 103679    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك / صباح حامد محمد 

ابودريع

199 - احمد قطب طه خليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 4481 ورقم 

قيد 103680    محل رئيسى  عن دخول مزادات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, 

بجهة محافظة المنوفية بناحيه 2 شارع طه خليل متفرع من شارع الجيش مدينه الباجور بملك مصطفى عفيفي احمد

200 - محمد سعيد عبد الرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4503 ورقم قيد 87911    رئيسى آخر  عن مخبز طباقى, بجهة محافظة المنوفية مناوهله بملك/ محمد سعيد عبد 

الرحمن على

201 - محمد وحيد السيد تركى تاجر فرد  رأس ماله 13,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4494 

ورقم قيد 103681    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات منزليه جاليرى, بجهة محافظة المنوفية شارع المدينه 

المنوره بملك /محمد السيد السيد الشرع

202 - انس عبدالجابر السيد سعد تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4495 

ورقم قيد 103682    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيماعدا توريد العماله والنترنت, بجهة محافظة 

المنوفية 0شارع جمال عبدالناصر بعد كلية الهندسة بملك/ امال عبدالسلم ابراهيم

203 - دعاء محمد بيومي رمضان بيومي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 4499 ورقم قيد 103683    محل رئيسى  عن بيـع احذية, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ عاطف 

السادات ملك احمد غباشي عبد الحليم ربيع
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204 - وسام محمد السيد النمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4505 

ورقم قيد 103684    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية طلبوها مركز تل بملك شيماء على 

محمد عيد

205 - دينا محمد بخيت محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4506 

ورقم قيد 103685    محل رئيسى  عن حظيرة مواشـي و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر الشيخ خليل ملك 

عماد محمد عبد الفتاح دياب

206 - عبد القوي احمد عبد القوي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4507 ورقم قيد 103686    محل رئيسى  عن حظيرة مواشـي حلبه و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية كوم 

الضبع ملك فريد زكي محمد عيسي

207 - ناصر هادى كيلنى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4508 ورقم قيد 103687    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال فيماعدا توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الغنامية بملك/ مبروك عوض عيد

208 - محمد السيد الوردانى ابو حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4509 ورقم قيد 103688    محل رئيسى  عن بيع خردوات وبيع اجهزه واكسسوار محمول, بجهة محافظة 

المنوفية تل شارع ابوسعده بجوار مسجد العراقى من الخلف شركه ام اوتى للستثمار والتنميه )ش م م(

209 - صفاء عبدا رحيم عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4510 ورقم قيد 103689    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شارع 

الحمايده متفرع من شارع الجمهوريه بملك عبدالمحسن شوقى عبدالمحسن

210 - عادل ابراهيم محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4511 

ورقم قيد 103690    محل رئيسى  عن تجـارة سيارات, بجهة محافظة المنوفية بروي ملك مصطفي ابراهيم 

مصطفي متارد

211 - الحسينى حاتم الحسينى فطوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4512 ورقم قيد 103691    محل رئيسى  عن بذور ومبيدات اسمده زراعية, بجهة محافظة المنوفية طلبوها 

بملك محمد على ابوالعزم

212 - احمد فتوح محمد عزب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4520 ورقم قيد 103692    محل رئيسى  عن حظيرة مواشـي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

الطارشه ملك محمود السيد محمد منير شبل

213 - محمود السيد محمد منير شبل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4524 ورقم قيد 103693    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

الطارشه- بملك/ريهام احمد عبدالفتاح عيسى

214 - ياسر سعد مهدى سعد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4526 

ورقم قيد 103694    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية جدام بملك / تامر جمعه حسن محمد 

سليم

215 - محمد صلح الدين محمد ناجى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

4528 ورقم قيد 103695    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة المنوفية شارع طلعت حرب تقاطع شارع 

صبرى ابوعلم بملك على السيد احمد

216 - عبد المقصود عبد النبى عبد المقصود فرج عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 4530 ورقم قيد 103696    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية 

اصطبارى بملك / رجاء حسن السيد سليم
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217 - امال على على شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 4531 

ورقم قيد 103697    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنوفية شارع الصندوق 

الجتماعى القديم بملك اشرف السيد ابراهيم الرعو

218 - محمد محمد احمد العرجه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4579 ورقم قيد 87685    رئيسى آخر  عن تصنيع مستلزمات وتجميع الجهزه الطبيه, بجهة محافظة المنوفية 

شنوان بملك/ محمد محمد احمد العرجه

219 - صبحى محمد محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4589 ورقم قيد 100052    رئيسى آخر  عن ورشه نجاره ميكانيكيه وكبس اخشاب, بجهة محافظة المنوفية 

شنوان بملك صبحى محمد محمد النجار

220 - كمال مصطفى كمال الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4577 ورقم قيد 102567    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة المنوفية 

الباجور شارع موسى على بملك / صابر موسى ابو على

221 - رشا شوقى محمد عطيه بركه ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4544 ورقم قيد 103699    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة المنوفية كفر المصيلحه شارع 

عاصم حما برج النوربملك/ ابراهيم احمد ابراهيم الطنبداوى

222 - ايهاب فرج عبد ا جبر العيسوي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4546 ورقم قيد 103700    محل رئيسى  عن بيـع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان ملك محمد 

ياسين زناتي

223 - مروه ابراهيم ابراهيم عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4551 ورقم قيد 103701    محل رئيسى  عن نجاره يدوى, بجهة محافظة المنوفية تلواته -بملك/ عبدالحميد 

اسماعيل ابراهيم

224 - محمد جابر شديد الهلباوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4554 

ورقم قيد 103702    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر البتانون بملك / 

هدى محمد زيدان

225 - ايمان نبوى على حسن ابو زارع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4557 ورقم قيد 103703    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كوم 

الضبع بملك / زاهر فؤاد محمود بدر

226 - دعاء فرج ابراهيم صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4567 

ورقم قيد 103704    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية جزيره الحجر بملك/ خضرة عمر محمد 

ابوالعنين

227 - اسامه محمود احمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4574 ورقم قيد 103705    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام كهرباء, بجهة محافظة المنوفية عزبه غيط 

شبرا بملك/ نرمين عادل حسين

228 - فاتن فريد فرغلي السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 4575 

ورقم قيد 103706    محل رئيسى  عن ورشه خراطه وحداده, بجهة محافظة المنوفية شارع حامد راشد بملك / 

فريد فرغلي السيد صلح

229 - شيماء محمود عبد السلم العربى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

4585 ورقم قيد 103707    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة المنوفية برج الديوان شارع جمال 

عبد الناصر ميدان شرف بملك/ احمد سعيد مصطفى الخولى
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230 - على امين عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4603 ورقم قيد 103709    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بهناى -بملك/ 

امين عبدالغنى ابراهيم

231 - محمد موسى عبد المقصود الزيات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4607 ورقم قيد 103710    محل رئيسى  عن تبريد وتكييف, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم شارع 

ناجى شتله مصطفى كامل بملك / اسامه فهمى عبد الحميد

232 - محمود سعيد على شريف تاجر فرد  رأس ماله 22,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4608 

ورقم قيد 103711    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة المنوفية 

مدينة شبين الكوم شارع المنتزه بنك السكندريه بملك / مصطفى احمد مصطفى

233 - السيد كمال عطا سلمه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 4609 

ورقم قيد 103712    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع البحر مدخل البندارية بملك محمد 

محمود حافظ سلمه

234 - احمد كمال عبدالعزيز الشايب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4623 ورقم قيد 103713    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه, بجهة محافظة المنوفية البتانون- بملك/ 

كمال عبدالعزيز عبدالحميد الشايب

235 - سمير محمود طلبه طلبه مهابه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4631 ورقم قيد 103714    محل رئيسى  عن توريد اسماك, بجهة محافظة المنوفية بير شمس بملك / ماجده 

محمد الطوخى الجندى

236 - عمرو عبدالمولى ابراهيم حسنين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4634 ورقم قيد 103715    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة المنوفية شارع 

الخلفاء من شارع بورسعيد بملك/ احمد سعيد احمد ابراهيم

237 - نهله عبدالكريم محمد ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 4635 ورقم قيد 103716    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه بهناى مركز الباجور 

بملك احمد محمد عفيفى عبدالسلم

238 - احمد مصلحى ابو المعاطى عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

4637 ورقم قيد 103717    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك / مصلحى ابو 

المعاطى عامر
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فروع الفراد

1 - احمد ابراهيم مرسى ابو زكرى البدوى  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   3933 ورقم قيد   78707  

محل فرعى  عن تجاره ادوات كهربائية  بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ جمال عبد الناصر بحري - كليه 

الهندسه ملك وائل عاطف مصطفي سيد احمد

2 - منال عبد الستار عبد المقصود القاضى  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   4047 ورقم قيد   79609  

محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من هيئة النقل الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة المنوفية مدينة الشهداء شارع العصر بملك / معتز سمير السيد

3 - محمد شوقي عبدالرحمن اسماعيل  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   4416 ورقم قيد   78149  محل 

فرعى  عن بيع عصائر  بجهة محافظة المنوفية شارع باريس )عاطف السادات ( بملك / محمد عبدالحميد السيد بيومي

4 - حاتم شعبان احمد جمعه  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   4469 ورقم قيد   45126  محل فرعى  عن 

صيدليه عامه  بجهة محافظة المنوفية حارة هيكل من شارع البطل احمد عبد العزيز بملك منال صلح محمد الشنوانى

5 - فهمى عبد المنعم فريد الميهى  قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع   4553 ورقم قيد   78886  محل فرعى  

عن مصنع سحب سلك وتصنيع وتجميع لمبات كهربائيه موفره ولمبات ليد  بجهة محافظة المنوفية 48 طريق تل بابل 

امام مستشفى تل العام بملك/ حاضنة اعمال تل

6 - أحمد محمدى كساب القرش  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   4605 ورقم قيد   67441  محل فرعى  

عن بيع قطع غيار وكماليات سيارات  بجهة محافظة المنوفية شارع عبد المنعم حمزه امام الجوازات بملك/ أحمد 

عوض ا عبد الفتاح

قيود الشركات

1 - شركة/ شهاب الدين احمد عبد العال احمد قنديل وشركاه شركة  رأس مالها 19,500.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    3924 ورقم قيد  103529    مركز عام  عن بيع وتوريد اللبان ومنتجاته  

بجهة محافظة المنوفية سنجلف بملك/ ايمن ابو المجد سليمان ابو المجد

2 - شركة / محمد سامى محمد شرف الدين وشريكه شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    4123 ورقم قيد  103584    مركز عام  عن تجارة مستلزمات طبيه فيما عدا 

الدويه  بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم شارع مكسيم بملك / مجدى سعد شكرى ابراهيم

3 - يوسف عبدالنبي يوسف غيث وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    4454 ورقم قيد  103674    مركز عام  عن خدمات النظافه ومقاولت عامه وتوريدات فيما عدا 

مجالت النترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة المنوفية تلوانه بملك / حازم عبدالنبي يوسف غيث

4 - شركة/ رجب أبو الفتوح أحمد فتح ا وشريكه سعيد محمود طلبه مهابه شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    4599 ورقم قيد  103708    مركز عام  عن 

تصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير السماك والخضروات والفاكهه  بجهة محافظة المنوفية كفر محمود 

بملك/ سعيد عبد الستار محمد صالح

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمد عبدالغني عبدالباقي علم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   61459 قيد فى 23-04-2006 برقم ايداع  
� 1431 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا

2 - طارق رزق مصيلحى هشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   69229 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع  230 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

3 - امال ابراهيم عبدالهادى شلتوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   87340 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

7809 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

4 - محمد محمود عبدالفتاح حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   93037 قيد فى 20-05-2019 برقم ايداع  
� 4146 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيـــا

5 - احمد عبدالمؤمن عبدالعزيز حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94068 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  

6818 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

6 - مها محمد عبد الجواد أبو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   70035 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع  

2270 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

7 - جرجس يوسف فرنسيس سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71916 قيد فى 31-07-2012 برقم ايداع  

2877 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

8 - صباح حمدى حامد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   75517 قيد فى 30-03-2014 برقم ايداع  1359 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

9 - جمالت عبد الصبور عبد الغفار موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75612 قيد فى 09-04-2014 برقم 
� ايداع  1563 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا

10 - صبرى ابراهيم على سمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   102920 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  

1774 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

11 - فاطمة عامر محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28261 قيد فى 28-07-1976 برقم ايداع  

1325 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للوفاه

12 - ناجى عبد الرحمن احمد زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم   55192 قيد فى 03-11-2001 برقم ايداع  

3601 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

13 - عبد الواحد محمد عبد الواحد الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   68501 قيد فى 10-08-2010 برقم ايداع  

2891 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

14 - ماجدة محمد السيد ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   96961 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  

3992 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد وذلك لترك التاجر التجاره 

نهائيآ

15 - احمد امين عبد الفتاح ابو زيد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   98706 قيد فى 12-01-2021 برقم 

ايداع  163 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

16 - مصطفى محمد فوزى ابو الفتوح العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   100672 قيد فى 2021-08-05 

برقم ايداع  5275 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

17 - محمود بدر محمود بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   70192 قيد فى 21-07-2011 برقم ايداع  2749 

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

18 - محمود سعد محمد خيشة  تاجر فرد سبق قيده برقم   84991 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع  2043 

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

19 - برسوم صادق سليمان مسيحة  تاجر فرد سبق قيده برقم   61677 قيد فى 07-06-2006 برقم ايداع  

1975 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

20 - طلعت مختار احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   76635 قيد فى 03-09-2014 برقم ايداع  3602 
وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد و ذلك لعتزال التجاره نهائيـــا�
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21 - محمد سمير محمد ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   88009 قيد فى 05-02-2018 برقم ايداع  895 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

22 - حمادة عبدة اسماعيل ابو غربية  تاجر فرد سبق قيده برقم   91418 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  

220 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

23 - محمد محمد عفيفى دراز  تاجر فرد سبق قيده برقم   97769 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  5839 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

24 - عمرو محمود محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   101097 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

6374 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

25 - هالة حمدى جميل مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   61851 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع  2411 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

26 - احمد يوسف عبد التواب ابراهيم الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم   74916 قيد فى 02-01-2013 برقم 

ايداع  19 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

27 - محمد صلح عبدالعاطى عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   96365 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع  
2686 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا�

28 - احمد رزق احمد على بركه  تاجر فرد سبق قيده برقم   98192 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع  6901 
وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتازل التجاره نهائيــا�

29 - حسن صبري حسن عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   101238 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  
6752 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتازل التجاره نهائيـــا�

30 - سحر فتحى محمد السيد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61803 قيد فى 29-06-2006 برقم ايداع  
2272 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

31 - محاسن عبدالغفار احمد الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   67564 قيد فى 24-02-2010 برقم ايداع  
738 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

32 - جمال الدين أحمد هنداوى والى  تاجر فرد سبق قيده برقم   70977 قيد فى 19-01-2012 برقم ايداع  

276 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صيفه القيد وذلك لترك تجاره نهائيا

33 - ايمان عزب محمد حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   71309 قيد فى 28-03-2012 برقم ايداع  1260 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

34 - بسنت جمال احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   82243 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع  

4206 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفت القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

35 - اشرف الحفنى شبل عليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   88878 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  3661 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه نهائيا

36 - هيثم عبد ا عبد العاطى البزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   93716 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  
5911 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيـــا�

37 - محمد فريج عيسوى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55083 قيد فى 02-10-2001 برقم ايداع  3283 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

38 - عونى حمدى ذكى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64205 قيد فى 07-02-2008 برقم ايداع  463 وفى 
تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا�

39 - مصطفى عبد الرحمن محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74626 قيد فى 21-11-2013 برقم ايداع  

4683 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

40 - فوزيه محمود محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   96721 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  3455 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

41 - اشرف سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   63879 قيد فى 27-11-2007 برقم ايداع  3733 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

42 - سماح سعيد محمد محمد ابوعجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   67785 قيد فى 01-04-2010 برقم ايداع  

1284 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا
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43 - رامى محمد عبده بطيقة  تاجر فرد سبق قيده برقم   70499 قيد فى 04-10-2011 برقم ايداع  3611 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

44 - محمد سعيد شحاته جلبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   79698 قيد فى 12-10-2015 برقم ايداع  4928 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

45 - اسلم صالح احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   86565 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع  5901 
وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

46 - محمد فوزى حسن المراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   97328 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع  4828 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

47 - احمد السيد خالد السيد على البياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   97812 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  

5955 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره 

نهائيآ

48 - دعاء محمد ابراهيم ابوالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   98682 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع  111 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

49 - مقطفه سيد احمد على الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   82579 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع  

5005 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

50 - سعيد عبد العظيم محمد البكرى زهره  تاجر فرد سبق قيده برقم   88777 قيد فى 16-04-2018 برقم 

ايداع  2978 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

51 - عبدالرحمن امام محمدعبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   102393 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

1461 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

52 - أيهاب رأفت السيد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84873 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع  1761 
وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم إلغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيــا�

53 - حماد فتحى حماد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   90254 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع  7171 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

54 - محسن حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   34108 قيد فى 10-03-1984 برقم ايداع  461 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للوفاة

55 - حنان محروس الشيخ محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   71844 قيد فى 11-07-2012 برقم ايداع  

2654 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

56 - دعاء فرج ابراهيم صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   72575 قيد فى 22-11-2012 برقم ايداع  4356 

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

57 - منصور فرج منصور منصور البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84869 قيد فى 12-03-2017 برقم 

ايداع  1748 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

58 - تامر عبدالعزيز عبدالخالق الغلبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   92667 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  
3130 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

59 - محمد على داود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   96524 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  3006 
وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا�

60 - محمد سعيد محمد زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   97542 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  5317 

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

61 - سناء فتحى محمد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101143 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  6493 
وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

62 - رمضان فهيم احمد على خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   102829 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

1500 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

63 - سلوى عبدالمجيد امين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66549 قيد فى 12-07-2009 برقم ايداع  
2621 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�
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64 - ابراهيم محمد السيد الحبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73554 قيد فى 13-05-2013 برقم ايداع  
2101 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا�

65 - لوله ابراهيم احمد فضيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   82515 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع  4855 
وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

66 - كريم محمد مصطفى كمال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   83323 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع  
6723 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

67 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   84344 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع  

6612 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

68 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   84344 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع  

6611 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

69 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   84344 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع  570 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

70 - ناهد صبرى سيد احمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92838 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع  

3608 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

71 - نجلء فتحى محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93734 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع  5963 

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

72 - محمد جمال فهمى مدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   96478 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  2916 

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

73 - يوسف رأفت يوسف ابوالعنين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   96928 قيد فى 13-08-2020 برقم 

ايداع  3933 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

74 - احمد شعبان عبد ا سلومه  تاجر فرد سبق قيده برقم   100191 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

8270 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

75 - محمد زغلول عفيفى مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   71013 قيد فى 22-07-2013 برقم ايداع  2994 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه نهائيا

76 - عطيات احمد فايز السريتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72982 قيد فى 04-02-2013 برقم ايداع  506 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

77 - عزه السيد محمد مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73697 قيد فى 09-06-2013 برقم ايداع  2490 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

78 - عبد الحميد محمد محمد البحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   79011 قيد فى 25-06-2015 برقم ايداع  

3331 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

79 - هدى صلح محمد سليمان الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   91275 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع  

9843 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

80 - عبد الرحمن محمد حسن سليمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   98856 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع  

497 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

81 - مهندس  سمير محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21687 قيد فى 20-03-1990 برقم ايداع  695 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لوفاة صاحب الشأن الي رحمه ا تعالـي

82 - سمير محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21687 قيد فى 09-10-1969 برقم ايداع  620 وفى تاريخ  

30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لوفاة صاحب الشأن الي رحمه ا تعالـي

83 - محمود حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   44452 قيد فى 17-11-1994 برقم ايداع  2776 وفى 
تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

84 - خالد صالح مصطفى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   60487 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع  3278 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

85 - سعيد السيد متولى السلكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63416 قيد فى 30-07-2007 برقم ايداع  

2462 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للوفاه
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86 - محمد احمد العدوى ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   76581 قيد فى 27-08-2014 برقم ايداع  3480 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

87 - احمد محمود عبد المعطى عبد العزيز ابو الفضل  تاجر فرد سبق قيده برقم   89830 قيد فى 

28-08-2018 برقم ايداع  6052 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد 
وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

88 - محمد السيد عبد الغنى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   90610 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  

8164 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

89 - محمود مختار عبدالقادر المكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   96115 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  

1909 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

90 - سعيد ماهر محمد الشمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101110 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  
6408 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا�

91 - طه محمود داعوش قهوة الكمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   12288 قيد فى 21-10-1944 برقم ايداع  

750 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعدم تنفيذ القانون رقم 34 لسنة 

1976

92 - وجيه ميخائيل اسحاق لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   66330 قيد فى 26-05-2009 برقم ايداع  2066 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

93 - عمرو سليمان على سليمان صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   72824 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع  

89 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - محمود رجب بندارى السيد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم   99335 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع   

1746 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - سمر سعيد عواد ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   101706 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   7878 فى 

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

3 - ياسر  السيد عبد العزيز عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   49836 قيد فى 22-03-1999 برقم ايداع   

938 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - تم تعديل السم التجارى ليصبح مصطفى بدوى عبدالمحسن الشباسى )مول بدوى الشباسى للمفروشات ( تاجر 

فرد سبق قيده برقم   86474 قيد فى 27-08-2017 برقم ايداع   5612 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل 

رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

5 - محمد وحيد محمد النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   87434 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع   8054 

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

6 - صلح حسن مليجى عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   101246 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع   6762 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

7 - معاذ محمود احمد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   103175 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   2650 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

8 - جمال مصطفى محمود عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   78466 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع   

2014 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - فاطمة بهى الدين مرسى سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم   102892 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   

1661 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

10 - حلمى أحمد السيد قنصوه تاجر فرد سبق قيده برقم   53863 قيد فى 12-02-2001 برقم ايداع   585 فى 

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

11 - عمر السيد بيومى المشد تاجر فرد سبق قيده برقم   91872 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع   1226 فى 

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

12 - مصطفى محمد منصور حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم   93233 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع   

4681 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

13 - عبد الحميد عزيز عبد القادر داود تاجر فرد سبق قيده برقم   59422 قيد فى 20-12-2004 برقم ايداع   

3334 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد صبحى سليمان القط تاجر فرد سبق قيده برقم   72601 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع   195 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - جميل محروس امين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   102340 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع   91 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - تامر محمد على شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم   80042 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع   5709 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - هدى ابو العز محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   94474 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع   7955 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

18 - رقيه عزت عبدالسلم زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   103258 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع   

2961 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

19 - دينا السيد عبدالفتاح الدبور تاجر فرد سبق قيده برقم   103332 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع   

3221 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

20 - اسماء السيد يوسف محمد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم   85725 قيد فى 29-05-2017 برقم ايداع   

3749 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000
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21 - احمد بلل عبد السميع السيد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   86574 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع   

5916 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - حمديه سعيد ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   103574 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

4083 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - رشا محمد محمد سيد احمد الغلبان تاجر فرد سبق قيده برقم   62768 قيد فى 05-03-2007 برقم ايداع   

689 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

24 - علء حسنى محمد عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم   96729 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع   

3463 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

25 - احمد مجدى كمال عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم   98009 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع   

6436 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

26 - سامح محمد ابوالفتوح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   98152 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع   

6807 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - علء عبد العزيز فرج عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم   101988 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   

8595 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

28 - ياسر  السيد عبد العزيز عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   49836 قيد فى 22-03-1999 برقم ايداع   

938 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

29 - سامى ابراهيم السيد ابوالعيش تاجر فرد سبق قيده برقم   62907 قيد فى 05-04-2007 برقم ايداع   

1112 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - عوض ا فؤاد ميخائيل عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   86038 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع   

4455 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - محمود عبد الحليم احمد فودة تاجر فرد سبق قيده برقم   87628 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع   

8704 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - هانى محمد محمد سليمان قوقة تاجر فرد سبق قيده برقم   87730 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع   

154 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - عادل عبدالله الغريب الفاضى تاجر فرد سبق قيده برقم   90501 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع   

7831 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

34 - عمرو سعيد محمود ابوخلبه تاجر فرد سبق قيده برقم   94733 قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع   

8604 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - محمود حمدى محمود دحروج تاجر فرد سبق قيده برقم   98123 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع   

6723 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

36 - نورا عبد المعين سالم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   100145 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع   

3881 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

37 - ابراهيم حمدان عبده العبد تاجر فرد سبق قيده برقم   103282 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع   3051 

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

38 - محمد طاهر محى الفوال تاجر فرد سبق قيده برقم   103465 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   3739 

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

39 - حسن رشدى حسن الحضرى تاجر فرد سبق قيده برقم   73951 قيد فى 13-08-2013 برقم ايداع   

3176 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - سهام مجدى عبدالعليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   101019 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   

6175 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

41 - وائل محمود ابراهيم الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   83663 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع   

7473 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

42 - على عبد العاطى على عبد المجيد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   91340 قيد فى 01-01-2019 برقم 

ايداع   19 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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43 - هيثم محمد احمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   92906 قيد فى 07-05-2019 برقم ايداع   

3844 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

44 - محمود على فتحى الدقلة تاجر فرد سبق قيده برقم   97080 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع   4234 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

45 - مرام على عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم   98773 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع   322 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

46 - السيد عبدالمطلب عبدالسميع عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   99313 قيد فى 08-03-2021 برقم 

ايداع   1694 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - محمد وجدى عبدالمقصود احمد الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم   102528 قيد فى 20-01-2022 برقم 

ايداع   607 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

48 - محمد عبد المنعم مندي حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم   103285 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع   

3064 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

49 - عصام محمد ابراهيم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم   57430 قيد فى 08-06-2003 برقم ايداع   

1884 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - امال ابراهيم ابوالنجاه الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   101775 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع   

8048 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

51 - مصطفى محمود فتحى مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم   103591 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   

4161 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - كاميليا كمال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69766 قيد فى 03-05-2011 برقم ايداع   1594 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

53 - رمضان السيد رمضان جلهوم تاجر فرد سبق قيده برقم   73212 قيد فى 12-03-2013 برقم ايداع   

1124 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

54 - فرج عبد الحليم فرج عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   89217 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع   

4286 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

55 - محمد على نبهان الدياش تاجر فرد سبق قيده برقم   90257 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع   7179 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

56 - علء محمد عيسى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   94763 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   8686 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

57 - حسن عبدالوارث حسن المحلوى تاجر فرد سبق قيده برقم   103238 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   

2894 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - عمرو رجب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   103575 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

4084 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

59 - احمد عبدالفتاح عبدالفتاح السحلول تاجر فرد سبق قيده برقم   64410 قيد فى 27-03-2008 برقم ايداع   

1139 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - احمد ابراهيم محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   99261 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع   1559 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

61 - حسين فوزى حسن مرة تاجر فرد سبق قيده برقم   66599 قيد فى 20-07-2009 برقم ايداع   2731 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

62 - احمد عبدالرسول حسن الكفورى تاجر فرد سبق قيده برقم   92851 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع   

3674 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

63 - محمد احمد فتوح الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   93249 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع   4744 

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

64 - شريف عطيه كامل الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   96194 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع   2079 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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65 - اشرف محى الدين السيد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   97300 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع   

4770 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

66 - رقيه شفيق مهدى عبدالمطلب عيطه تاجر فرد سبق قيده برقم   97405 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع   

5000 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

67 - محمود محمد محمد السيد الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   103698 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   

4540 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

68 - كريم جمال محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   85522 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع   3308 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

69 - محمد صلح ابراهيم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   97334 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع   4840 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

70 - اسامه صافي صابر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   98179 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع   6856 

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

71 - محمود محمد جبر محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   99597 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع   

2409 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

72 - ايمن محمد محمد السعداوي تاجر فرد سبق قيده برقم   100192 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع   

4029 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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العناوين 

1 - محمد عادل عبدالعظيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    97028 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

4138 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

حسين رشدى محمد مبارك

2 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ابراهيم مرسى محمد القرموط )القرموط للمقاولت العموميه( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    80831 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع    882 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية شارع عبد المحسن وهبه من شارع رضا والى بملك/ 

روايح حلمى عثمان

3 - محمد عبد العزيز محمد الرعو ) الرعو للرحلت ( تاجر فرد سبق قيده برقم    88787 قيد فى 

17-04-2018 برقم ايداع    3003 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

البتانون-بملك/محمد عبدالعزيز محمد الرعو

4 - ياسر  السيد عبد العزيز عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    49836 قيد فى 22-03-1999 برقم ايداع    

938 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

محمود عبد الخالق محمود الجمل

5 - احمد ابراهيم مرسى ابو زكرى البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    78707 قيد فى 14-05-2015 برقم 

ايداع    2571 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ جمال 

عبد الناصر بحري - كليه الهندسه ملك وائل عاطف مصطفي سيد احمد ونشاطه تجاره ادوات كهربائية

6 - محمد محيى علي عبدالعزيز شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    92391 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع    

2410 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية 

شبين الكوم 12 شارع عاطف عبدالحليم متفرع من طلعت حرب البرالشرقى بملك حمدى حسن بيومى سراج

7 - صلح حسن مليجى عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    101246 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

6762 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / ميت 

خاقان شارع الرحمه طريق المقابر بناحية شبين الكوم بملك / عبد الحليم حسانين زناتى

8 - محمد طاهر محمود السيد صقر حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    63590 قيد فى 10-09-2007 برقم 

ايداع    2958 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

بالنسبه للفرع المودع برقم 3571 لسنة 2018 والمقيد برقم دائم 21391 والخاص بنشاط / تجارة وتوريدات 

الحديد والعدد ومستلزمات الورش والمصانع ليصبح بملك / مكرم السيد مصطفى عمر

9 - ياسر محمود محمود السحيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    77914 قيد فى 12-02-2015 برقم ايداع    

793 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح كفور الرمل ـ 

مركز قويسنا بملك / احمد فتحى هلل الجمسى

10 - محمد عادل السيد محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    92819 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    

3566 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قليوب - عزبه الثمانين - زاويه 

النجار بملك جمال سيد يونس

11 - محمد سالم عبدالفتاح شرف تاجر فرد سبق قيده برقم    93220 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    

4637 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية صفط جدام ملك محمد سالم عبد 

الفتاح شرف ونشاطه مزرعه دواجن و تجارتهـا

12 - احمد عبد العزيز محمدى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    99550 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع احمد 

عرابى بملك سامح حسين شبل احمد

13 - احمد عبد العزيز محمدى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    99550 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

2388 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

عاطف السادات برج الحلم بملك اشرف كامل محمد احمد عبيد
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14 - مصطفى احمد فتوح النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم    101236 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    

6748 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : منشأه 

عصام ملك مها فوزي محمد شعبان

15 - كريم معتمد محمد السيد فرماوي تاجر فرد سبق قيده برقم    90716 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع    

8446 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت خلف ملك احمد ابراهيم عبد 

القادر ابراهيم و نشاطه خدمات النظافه

16 - تعديل السم التجاري ليصبح : وهبه محمد وهبه الصواف )الصواف لتصنيع اللوميتال و الخشاب( تاجر 

فرد سبق قيده برقم    94012 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع    6681 وفى تاريخ  12-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بخاتى بملك/ فتحى امين احمد فتحى

17 - تعديل السم التجاري ليصبح : وهبه محمد وهبه الصواف )الصواف لتصنيع اللوميتال و الخشاب( تاجر 

فرد سبق قيده برقم    94012 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع    6681 وفى تاريخ  12-05-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان للفرع ليصبح ش بور سعيد بملك/ محمد يوسف على داود

18 - وهبه محمد وهبه الصواف تاجر فرد سبق قيده برقم    94012 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

3518 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ش بور 

سعيد بملك/ محمد يوسف على داود

19 - وهبه محمد وهبه الصواف تاجر فرد سبق قيده برقم    94012 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

3518 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعدي العنوان للمحل الرئيسى 

ليصبح بخاتى بملك/ فتحى امين احمد فتحى

20 - منير محمد صفوت صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    101454 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

7293 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

ش بور سعيد بملك/ محمد احمد المنياوى لغرض/ بيع ملبس رياضيه واحذيه اودع برقم 4017فى2022/5/12 

وقيدبرقم تابع101454

21 - محمد صبحى سليمان القط تاجر فرد سبق قيده برقم    72601 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع    195 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / ناديه 

عبدالحفيظ طلبه

22 - محمد رجب عبد المولى حسب النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    78917 قيد فى 10-06-2015 برقم 

ايداع    3086 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع جمال عبدالناصر 

البحرى برج النجده القديمه بملك/ محمد احمد اسامه محمد

23 - منال عبد الستار عبد المقصود القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم    79609 قيد فى 29-09-2015 برقم 

ايداع    4714 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينة الشهداء شارع 

العصر بملك / معتز سمير السيد ونشاطه مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال

24 - مصطفى سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    102135 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

8980 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح -بملك/ 

عطيات عبدالعزيز على قنبر

25 - على احمد على الطويل تاجر فرد سبق قيده برقم    102699 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    1171 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفرشبرا زنجى -بملك/ ولء جابر موسى

26 - محمود غريب محمود القرواش تاجر فرد سبق قيده برقم    103091 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

2387 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 14 شارع المين - ميدان شرف 

بملك / محمود غريب محمود القرواش

27 - وجدى محمد عباس حشيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    61991 قيد فى 16-08-2006 برقم ايداع    

2903 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك/وجدى 

محمد عباس حشكيل

28 - قطب احمد قطب عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم    86746 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    6310 

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

عبدالفتاح الشيخ
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29 - نبيل حمدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    91695 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع    845 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اسطنها بملك /محمد سعيد محروس

30 - باسم محمد عبد الرحمن شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    95262 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع    

18 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية دنشواي ملك هيثم صبحي حسن 

شعبان و نشاطه مكتب توريدات )ما عدا توريد العماله و خدمات النترنت( و مقاولت و خدمات محاجر

31 - سالمه سمير علي هير تاجر فرد سبق قيده برقم    102919 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    1764 

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

محمود احمد ابورخيه

32 - حمدى محمد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    70637 قيد فى 02-11-2011 برقم ايداع    

3995 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه 

بندر بنها شارع حسن صبرى وسط البلد بملك عبدالناصر رجب ابراهيم بغرض احذيه وقيد برقم 70963 

والمودع برقم 1345 بتاريخ 2022/5/17 بنها

33 - مصطفى محمد محيى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    94306 قيد فى 13-10-2019 برقم ايداع    

7502 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 17 

شارع سعد زغلول بندر شبين الكوم بملك حسين عبدالعزيز احمد غز

34 - احمد محمد محيي سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم    101557 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

7529 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية البر الشرقي - ش/ نمره ملك 

نجوي محمد عبد الغني

35 - رشا محمد محمد سيد احمد الغلبان تاجر فرد سبق قيده برقم    62768 قيد فى 05-03-2007 برقم ايداع    

689 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح / بملك / 

محمد احمد علي

36 - فتحيه عبود اسماعيل مصطفى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    84440 قيد فى 31-01-2017 برقم 

ايداع    781 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مسجد الخضر ملك شعبان 

فتحي حسن حسني ونشاطه بقالـه

37 - اشرف الحفنى شبل عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم    88878 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع    

3324 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم التعديل ليصبح / السادات  

محور الصناعيه السابعه قطعه رقم 23 بملك/ محمود محمد حنفى السيد ا

38 - اشرف الحفنى شبل عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم    88878 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع    

3324 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 3661 لسنة 2022 والكائن بناحية شبين الكوم ش/ سعد زغلول تقاطع مصطفى كامل بملك / نبيل 

السيد حسين والخاص بنشاط توريدات فيما عدا النت وتوريد العماله

39 - اشرف الحفنى شبل عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم    88878 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

3661 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شبين الكوم ش/ سعد زغلول 

تقاطع مصطفى كامل بملك / نبيل السيد حسين

40 - نبيل حمدي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    91695 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع    4081 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / محمد 

سعيد محروس  و احمد سعيد محروس

41 - مصطفي محمود عبد المنعم الثلث تاجر فرد سبق قيده برقم    97184 قيد فى 03-09-2020 برقم ايداع    

4492 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك رسميه 

على الحدينى

42 - سامح محمد ابوالفتوح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    98152 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    

6807 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / شارع 

ناجي انور خلف جراج التوبيس بملك / محمد ابوالفتوح نعمان
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43 - نبيه محمد عبد العاطى محمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    81865 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع    

3363 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

ناديه نبيه احمد سالم

44 - محمود عبد الحليم احمد فودة تاجر فرد سبق قيده برقم    87628 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    

8704 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

/ عبد الحى على بدر

45 - عادل عبدالله الغريب الفاضى تاجر فرد سبق قيده برقم    90501 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

7831 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر طبلوها بملك/ اسامه عبد 

الله الغريب القاضى

46 - اشرف كمال عبدالعزيز حموده شكر تاجر فرد سبق قيده برقم    95165 قيد فى 24-12-2019 برقم 

ايداع    9624 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل راس مال المحل 

الرئيسى الخر المودع برقم 3264 والمقيد برقم 25751 بركه السبع ليصبح 125000 مائه وخمسة وعشرون 

الف جنية لغير

47 - محمود حمدى محمود دحروج تاجر فرد سبق قيده برقم    98123 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع    

6723 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع جمال عبدالناصر برج 

بسام بملك / محمد عاطف شبل الحاج على

48 - منير محمد صفوت صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    101454 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

7293 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح : ملك ياسر 

سعد الباجوري

49 - مرفت نصر بيومى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    57347 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    3444 

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

بملك/ اسامه محمد حبيب

50 - رمضان احمد عبدالعليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    99935 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع    

3272 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ميت 

خاقان شارع المكينه القبليه مركز شبين الكوم بملك شلبي مطاوع السيد بدير

51 - مارينا جمال حليم تكل تاجر فرد سبق قيده برقم    100779 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    5541 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك / فريد 

فتح الباب احمد حشاد

52 - احمد عيد احمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    101016 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    6162 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية سمان ملك يسري عبد المنجي ابراهيم و 

نشاطه مكتب رحلت و متعهد نقل عمال

53 - عبدالرحمن امام محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    102393 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    

223 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحيه / 

شارع الجيش وذلك للستغناء عنه

54 - عبدالرحمن امام محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    102393 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    

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

احمد عبدالعزيز حبلص

55 - عصام محمد ابراهيم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم    57430 قيد فى 08-06-2003 برقم ايداع    

1884 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح ميت خاقان 

بملك/ريهام وساره ماهر النحاس

56 - تم تعديل السم التجاري ليصبح ايجى للدعاية والعلن ) احمد نبيل عدلى البطاوى ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    73090 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع    793 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية طريق كفر المصيلحه - ش/ عبد العزيز شلبي - عماره البنك ملك جيهان صبري احمد 

حسن ونشاطه تعبئـه زيوت عطريه
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57 - عبد السميع محمد ناجح عبد الحميد ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم    77410 قيد فى 15-12-2014 برقم 

ايداع    5253 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

ليصبح بملك محمد محمد ناجح عبد الحميد ضيف

58 - تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد شوقى عبد الرحمن اسماعيل ) سموزى للعصائر ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    78149 قيد فى 12-03-2015 برقم ايداع    1336 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع باريس )عاطف السادات ( بملك / محمد عبدالحميد السيد بيومي

59 - هانى نبوى نبوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    86063 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع    4515 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شنوان- بملك/ هانى نبوى نبوى ابراهيم

60 - حماده محمد سعد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    86519 قيد فى 05-09-2017 برقم ايداع    5737 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الشهداء - ش/ جسر المشروع ملك محمد 

السيد عبد الفتاح ونشاطه مطعـم

61 - فاطمة شعبان عزب ناجى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    87020 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع    

6942 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة شبين 

الكوم شارع عبد المنعم حمزه بملك / سعيد صبحى عبد الرحيم سليم بنفس الغرض والمدير اودع برقم 4443 لسنة 

2022 وقيد برقم تابع 87020 شبين الكوم

62 - محمد على نبهان الدياش تاجر فرد سبق قيده برقم    90257 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع    7179 

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

ابو خلبه

63 - د حاتم شعبان احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    45126 قيد فى 20-11-1995 برقم ايداع    

2594 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية حارة هيكل من شارع البطل احمد 

عبد العزيز بملك منال صلح محمد الشنوانى

64 - احمد عبدالفتاح عبدالفتاح السحلول تاجر فرد سبق قيده برقم    64410 قيد فى 27-03-2008 برقم ايداع    

1139 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

صباح عبد القوى محمد مطاوع

65 - جمال جابر صابر عبد الل تاجر فرد سبق قيده برقم    80065 قيد فى 19-11-2015 برقم ايداع    

5742 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك الطالب 

) جمال جابر صابر عبدالل (

66 - عماد طه محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    96752 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    3527 وفى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك سمير شفيق ابراهيم 

خاطر

67 - احمد شعبان عبد ا سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم    100191 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

4028 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء المحل الرئيسى الخر 

الخاص بنشاط اكسسوار موبيلت وذلك للستغناء عنه

68 - محمد زغلول عفيفى مزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    71013 قيد فى 22-07-2013 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح/ شارع 

جمال عبد الناصر البحرى محلت 2-3 بسور نادى الجمهوريه بملك/ عطيات البكرى عبد المقصود

69 - محمد زغلول عفيفى مزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    71013 قيد فى 30-01-2012 برقم ايداع    389 

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

بملك/ ابراهيم عطيه عبد العزيز

70 - محمد زغلول عفيفى مزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    71013 قيد فى 30-01-2012 برقم ايداع    389 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر المودع 

برقم 2994 فى 2013/7/22 والمقيدبرقم تابع71013 وذلك للستغناء عنه نهائيا
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71 - محمد سعيد عبد الرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم    87911 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية/

مناوهله بملك/ محمد سعيد عبد الرحمن على لغرض/مخبز طباقى اودع برقم4503فى2022/5/29وقيد برقم 

تابع87911

72 - خالد صالح مصطفى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    60487 قيد فى 12-09-2005 برقم ايداع    

2554 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /جمعيه 

تل للتنميه الجتماعيه امام مركز الشرطه بملك / جمعيه تل للتنميه الجتماعيه

73 - خالد صالح مصطفى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    60487 قيد فى 12-09-2005 برقم ايداع    

2554 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان المحل الرئيسي 

الخر ليصبح / شارع طريق تل حاضنه اعمال تل 601-602 بملك / حاضنه اعمال تل ونوع تجارته ليصبح / 

تصنيع ادوات كهربائيه وخراطيم كهرباء مع الغاء المحل الرئيسي الخر

74 - خالد صالح مصطفى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    60487 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

3278 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / شارع 

طريق تل بابل حاضنه اعمال تل 601-602 بملك / حاضنه اعمال تل

75 - حسين فوزى عبد العال زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    68779 قيد فى 12-10-2010 برقم ايداع    

3538 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / شارع 

عاطف السادات بناحية شبين الكوم بملك / مصطفى شكرى عبد العزيز

76 - فهمى عبد المنعم فريد الميهى تاجر فرد سبق قيده برقم    78886 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع    

3022 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 48تم افتتاح فرع بناحية  طريق 

تل بابل امام مستشفى تل العام بملك/ حاضنة اعمال تل لغرض/مصنع سحب سلك وتصنيع وتجميع لمبات 

كهربائيه موفره ولمبات ليد اودع برقم4553فى2022/5/30وقيد برقم تابع78886

77 - محمد محمد احمد العرجه تاجر فرد سبق قيده برقم    87685 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع    43 

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

بملك/ محمد محمد احمد العرجه لغرض/تصنيع مستلزمات وتجميع الجهزه الطبيه اودع برقم4579فى2022/5/

وقيدبرقم تابع

78 - سيد حسانين السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    90029 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    

6606 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفرسنجلف الجديد- بملك/ ياسر 

فتحى محمود

79 - محمود احمد موسي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    92342 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع    2309 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ كمال 

رجب بهجت السيد خطاب

80 - اسامه صافي صابر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    98179 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع    

6856 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح العراقيه 

بملك / مجدى سيف النصر ابو زيد شعبان

81 - صبحى محمد محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    100052 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع    

3641 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شنوان بملك صبحى محمد محمد 

النجار

82 - كمال مصطفى كمال الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم    102567 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

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

الباجور شارع موسى على بملك / صابر موسى ابو على ونشاطه مصنع ملبس فيما عدا الزى العسكرى اودع 

برقم 4577 لسنة 2022 وقيد برقم تابع 102567 شبين الكوم

83 - أحمد محمدى كساب القرش تاجر فرد سبق قيده برقم    67441 قيد فى 02-02-2010 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية شارع عبد 

المنعم حمزه امام الجوازات بملك/ أحمد عوض ا عبد الفتاح لغرض/بيع قطع غيار وكماليات سيارات اودع 

برقم4605 فى2022/5/31وقيدبرقم تابع67441
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84 - سعيد محمد محمد طة تاجر فرد سبق قيده برقم    81576 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع    2652 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ ابراهيم 

محمد طه النجار

85 - علء محمد عيسى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    94763 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    8686 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح الشهداء شارع 

جسر المشروع بملك/ أسماء عبد الله شبل بدران

86 - مؤسسة عبد الواحد ماهر عبد الواحد ابو المجد على تاجر فرد سبق قيده برقم    99794 قيد فى 

20-04-2021 برقم ايداع    2932 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان ليصبح شارع حسن القاضى البرالشرقى امام قريه موفى مون بملك/ طارق محمد ابوالغار

87 - عبدالسميع ابراهيم عبدالسميع الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    102070 قيد فى 07-12-2021 برقم 

ايداع    8794 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

طريق بنها بعزبه عوض مركز الباجور بملك عصام حلمى السيد حسن والسيد حلمى السيد حسن

Page 37 of 58 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

النشاط

1 - محمود رجب بندارى السيد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  99335 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع    

1746وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمي النشاط ليصبح تجاره حبوب 

واعلف

2 - محمد محمد محمد نويشى تاجر فرد سبق قيده برقم  103460 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    3721

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توزيع واداره المطاعم والكافيهات والهايبر 

ماركت والنظافه الى النشاط الصلى

3 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ابراهيم مرسى محمد القرموط )القرموط للمقاولت العموميه( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  80831 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع    882وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه

4 - ياسر  السيد عبد العزيز عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  49836 قيد فى 22-03-1999 برقم ايداع    

938وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع دواجن حيه ومذبوحه

5 - عماد محمود ابراهيم حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  71934 قيد فى 05-08-2012 برقم ايداع    2925

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : تجاره البذور و الكيماويات و اللت 

الزاعيه و التوريدات )ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله(

6 - طارق محمد محمود الجحش تاجر فرد سبق قيده برقم  78589 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع    2302

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تصدير وتوريدات حكوميه

7 - ياسر محمود محمود السحيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  77914 قيد فى 12-02-2015 برقم ايداع    793

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجميع وادارة مخلفات صلبة وورقية

8 - احمد عبد العزيز محمدى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  99550 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

2388وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  خدمات محمول وبيع أجهزة محمول جملة و قطاعى

9 - محمد على محمد مبروك الصفر تاجر فرد سبق قيده برقم  77868 قيد فى 08-02-2015 برقم ايداع    

690وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافةى نشاط تصنيع منظفات وموادكيماوية 

متخصصة لدى الغير الى النشاط الصلى

10 - جمال مصطفى محمود عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  78466 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع    

2014وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه )استيراد و تصدير ما عدا المجموعه 19 

و الماده 36 من المجموعه 6(

11 - احمد شبل محمد الغمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  101068 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

6309وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط بقالة الى النشاط الصلى

12 - محمد صبحى سليمان القط تاجر فرد سبق قيده برقم  72601 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع    195

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب لتوريد وتركيب الرخام

13 - عبدالرحيم سعد صبحى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  97231 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع    

4612وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط ليصبح تجاره قطع غيار 

سيارات جديده

14 - جميل محروس امين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  102340 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    91

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنعات لحوم

15 - محمد أحمد أحمد سيد أحمد وتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  77489 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع    

5467وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / تصدير حاصلت زراعيه

16 - دينا السيد عبدالفتاح الدبور تاجر فرد سبق قيده برقم  103332 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    

3221وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع عبايات حريمى

17 - اشرف الحفنى شبل عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم  88878 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    3661

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / توريدات عامه فيما عدا النت 

وتوريد العماله
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18 - اشرف الحفنى شبل عليمى تاجر فرد سبق قيده برقم  88878 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع    3324

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه 

فيما عدا الزى العسكرى

19 - محمود عبد الحليم احمد فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  87628 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    

8704وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليبصح / مصنع بلستيك لتصنيع 

مواسير بلستيك وتصنيع منتجات لدائنيه متنوعه ) حبيبات ومخلوط بى فى سى تحبيب وخلط(

20 - نورا عبد المعين سالم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  100145 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    

3881وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل الشاط ليصبح تصدير فى حدود ماتقره 

التعليمات

21 - زينب خالد محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  102353 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

112وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح بيع اكسسوار وقطع 

غيار سيارات

22 - يوسف نبيل حمدان جاد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم  93451 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع    

5242وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط ليصبح حظيرة مواشى حلبة 

وتجارتها

23 - عبدالرحمن فوزى سعد الدين السروجى تاجر فرد سبق قيده برقم  100523 قيد فى 13-07-2021 برقم 

ايداع    4875وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط كاميرات مراقبه واكسسوار 

سيارات واجهزة انذار مانع الى النشاط الصلى فيما عدا الكاميرات اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه

24 - ياسر محمد عبد الجواد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  82074 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع    

3853وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / ماكينة طحين

25 - وائل محمود ابراهيم الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  83663 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع    

7473وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد وتصدير الى النشاط الصلى

26 - محمود رضوان احمد دليب تاجر فرد سبق قيده برقم  97911 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    6206

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره وتوريد القمشه ومستلزمات 

التفصيل

27 - كامل محمود محمد عفان تاجر فرد سبق قيده برقم  99956 قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع    3333

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع مبيدات واسمده وراقيه واسمده 

فوفسفاتيه وبذور

28 - عبدالرحمن امام محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  102393 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    

223وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بقاله

29 - ماجد جرجس يوسف عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  103065 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

2290وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : ورشه تصنيع خليا النحل 

الخشبيه

30 - عصام محمد ابراهيم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  57430 قيد فى 08-06-2003 برقم ايداع    1884

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره يدوى

31 - محمد على نبهان الدياش تاجر فرد سبق قيده برقم  90257 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع    7179

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقاله

32 - حسين علي ابو زيد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  90875 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    8738

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح بيع قطع غيار سيارات 

موتوسيكلت جديده

33 - صبحى ممدوح عبد الحميد حريشه تاجر فرد سبق قيده برقم  48868 قيد فى 28-09-1998 برقم ايداع    

2660وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : تجاره ورق

34 - عبد العزيز عبد الفتاح وهبه البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  78146 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع    

1328وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط )تجـاره محمول(
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35 - وائل عبد اللطيف محمد قنصوة تاجر فرد سبق قيده برقم  81502 قيد فى 07-04-2016 برقم ايداع    

2468وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : بيـع كاوتش بطاريات

36 - محمد زغلول عفيفى مزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71013 قيد فى 22-07-2013 برقم ايداع    2994

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ملبس جاهزه

37 - محمد زغلول عفيفى مزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  71013 قيد فى 30-01-2012 برقم ايداع    389

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ملبس جاهزه واحذيه

38 - شريف عطيه كامل الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  96194 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع    2079

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / تجارة مستلزمات تعبئه وتغليف

39 - عل عبد الغفار عبد الحميد ابو حسيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  100129 قيد فى 07-06-2021 برقم 

ايداع    3833وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط بيع مجمدات الى النشاط 

الصلى

40 - محمود محمد محمد السيد الصعيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  103698 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    

4540وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم بيتزا وفطير مشلتت بيتى

41 - خالد صالح مصطفى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  60487 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    3278

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط / تصنيع ادوات كهربائيه وخراطيم كهرباء

42 - خالد صالح مصطفى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  60487 قيد فى 12-09-2005 برقم ايداع    2554

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع خراطيم بلستيك

43 - أحمد عبد الرازق محمود جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  69203 قيد فى 11-01-2011 برقم ايداع    

157وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط خضروات مجمده الي النشاط الصلي

44 - سيد حسانين السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  90029 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع    6606

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح اكسسوار موبيلت

45 - هيثم الصاوي احمد الصاوي الجدر تاجر فرد سبق قيده برقم  91350 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    

38وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : قطع غيـار سيارات

46 - اسامه صافي صابر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  98179 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع    6856

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / حظيرة مواشى حلبه وتجارتها

47 - تم تعديل السم التجارى بجعله خالد غالب سرحان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  56077 قيد فى 

01-07-2002 برقم ايداع    1870وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط 

ليصبح / توريد وتركيب حديد كريتال مصنع

48 - كساب محمد مصطفى سنان تاجر فرد سبق قيده برقم  99521 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    2219

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع وتقديم ماكولت تيك واى الي النشاط 

الصلى

49 - محمود محمد جبر محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  99597 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع    

2409وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عامه وتوريدات 

فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103495 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 3,812.000 الى : المتحدة لتشكيل البلستيك والصاج

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103495 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 3,812.000 الى : عبدالله حسين عبدالله حسين

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   80831 وتم ايداعه بتاريخ   

08-02-2016  برقم ايداع 882.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح ابراهيم مرسى محمد القرموط )

القرموط للمقاولت العموميه(

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71934 وتم ايداعه بتاريخ   

05-08-2012  برقم ايداع 2,925.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح : الوطنيه للبذور و الكيماويات و 

اللت الزاعيه و التوريدات

5 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78589 وتم ايداعه بتاريخ   

30-04-2015  برقم ايداع 2,302.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب الفهد للتصدير والتوريدات 

الحكوميه

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77914 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2015  برقم ايداع 793.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح ل يوجد

7 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95240 وتم ايداعه بتاريخ   

30-12-2019  برقم ايداع 9,849.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح براند لتجاره الملبس الجاهزه

8 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78466 وتم ايداعه بتاريخ   

15-04-2015  برقم ايداع 2,014.000 الى :  تعديل السمه التجاريه لتصبح : الوكاله لتوريد قطع غيار 

السيارات  و الستيراد و التصدير

9 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   77489 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2014  برقم ايداع 5,467.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / كورونا للتصدير

10 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102919 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2022  برقم ايداع 1,764.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح اوريجينال بلس 

لمستحضرات التجميل

11 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103541 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2022  برقم ايداع 3,984.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح التقوي للمواد البتروليه

12 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   82243 وتم ايداعه بتاريخ   

28-06-2016  برقم ايداع 4,206.000 الى : بسنت جمال احمد عبدالعزيز

13 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88878 وتم ايداعه 

3M بتاريخ   29-04-2018  برقم ايداع 3,324.000 الى : تم تعديل السمه لتصبح / مصنع ثري إم للملبس

14 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88878 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2022  برقم ايداع 3,661.000 الى : ل يوجد

15 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87628 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2017  برقم ايداع 8,704.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / المصريه بايب 

U-P-V-C لتصنيع المواسير البلستيك

16 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97503 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2020  برقم ايداع 5,208.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح الدائم  للمستلزمات 

الطبية

17 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100145 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2021  برقم ايداع 3,881.000 الى : تعديل السمه لتصبح نيوليت للتصدير
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18 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103547 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2022  برقم ايداع 3,997.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح برافو لتنميه الموارد 

البشريه

19 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   40496 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-1989  برقم ايداع 2,936.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح . ايمن محمود عبد المنعم الشيخ

20 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   48289 وتم ايداعه بتاريخ   

19-05-1998  برقم ايداع 1,298.000 الى : وليد فوزى محمد منير الشرقاوى

21 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99313 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2021  برقم ايداع 1,694.000 الى : تم إضافة السمة التجارية لتصبح كعب عالى لبيع 

الحذية

22 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102528 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2022  برقم ايداع 607.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح سيتى إير لبيع وصيانه 

city air تكييف وفلتر

23 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103265 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-03-2022  برقم ايداع 2,993.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح ابراهيم محمد على رجب 

ابن رجب للعطارة

24 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103301 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2022  برقم ايداع 3,115.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح الحياه للمقاولت العامه

25 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   69193 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2011  برقم ايداع 133.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح ايمان يونس عبدالساتر يونس

26 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   71013 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2012  برقم ايداع 389.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب  سانسا لتجارة 

SANSA الملبس الجاهزه

27 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92851 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2019  برقم ايداع 3,674.000 الى : تكنو سيف للتوريدات

28 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103040 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-03-2022  برقم ايداع 2,177.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح النحله الدؤوبه للبرامج 

Diligent Bee المتنوعه

29 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103619 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 4,306.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح الرحمه للرحلت ونقل 

العمال

30 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103698 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 4,540.000 الى : محمود محمد محمد السيد الصعيدي

31 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103698 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 4,540.000 الى : ل يوجد

32 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60487 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2019  برقم ايداع 3,278.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح  مصر المنار لتصنيع 

الدوات الكهربائيه

33 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60487 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2005  برقم ايداع 2,554.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح  مصر المنار لتصنيع 

الخراطيم

34 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97334 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-09-2020  برقم ايداع 4,840.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح القاسم لتجاره الباب 

والشباك
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35 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   78359 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2021  برقم ايداع 631.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح الشهاب لخدمات النظافه

36 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   84833 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2017  برقم ايداع 1,674.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / المين لتجاره 

الجهزه الكهربائيه والتكييف

37 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99597 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2021  برقم ايداع 2,409.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح الجبر  للمقاولت العامه 

والتوريدات

38 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103593 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2022  برقم ايداع 4,172.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح مكتب القاهره لتوريد 

وتركيب الكاميرات

الشخاص

1 - لطيفة محمد امين البسيوني  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   88516 وتم ايداعه بتاريخ  19-03-2018 برقم 

ايداع    2233تم التأشير فى تاريخ   19-03-2018   بــ  

2 - احمد محمد احمد ابو خلبه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   74522 وتم ايداعه بتاريخ  11-11-2013 برقم 

ايداع    4476تم التأشير فى تاريخ   24-07-2018   بــ  

3 - بسنت جمال احمد عبد العزيز  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   82243 وتم ايداعه بتاريخ  

28-06-2016 برقم ايداع    4206تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

4 - ايمن محمود عبد المنعم الشيخ  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   40496 وتم ايداعه بتاريخ  

11-12-1989 برقم ايداع    2936تم التأشير فى تاريخ   23-05-2022   بــ  

5 - ايمان يونس عبد الساتر يونس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   69193 وتم ايداعه بتاريخ  

10-01-2011 برقم ايداع    133تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  تم تصحيح السم

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة ايمن فرج متولى زايد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    85254 قيدت فى 13-04-2017 برقم 

ايداع   2716 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لحل الشركه 

وتصفيتها نهائيا

2 - شركه احمد كمال الدين مخلوف ابوخضرة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    51894 قيدت فى 

27-03-2000 برقم ايداع   1196 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وتصفيتها نهائيا

3 - شركه احمد محمد بندارى نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    42517 قيدت فى 18-01-1992 برقم 

ايداع   172 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لحل الشركه 

وتصفياتها نهائيا

4 - شركه  أحمد محمد سامى احمد جبريل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    88335 قيدت فى 

04-03-2018 برقم ايداع   1729 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد 

وذلك لحل الشركه وتصفياتها نهائيا

5 - شركة ناجى زيتون وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    44751 قيدت فى 13-04-1995 برقم ايداع   819 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لحل الشركه وتصفياتها نهائيا

6 - شركه الحمدى عبدالسلم ابورواش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    57716 قيدت فى 2003-08-13 

برقم ايداع   2194 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحبفة القيد وذلك لحل الشركه 

وتصفياتها نهائيا

رأس المال
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العناوين

1 - شركه حسين محمد احمد عبدالحميد السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     95492 قيدت فى 

21-01-2020 برقم ايداع    508وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل عنوان الفرع ليصبح ميت خاقان شارع ابراهيم علم بملك/ فؤاد السيد محمد علم

2 - شركه حسين محمد احمد عبدالحميد السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     95492 قيدت فى 

21-01-2020 برقم ايداع    508وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل المركز العام ليصبح سلكا بملك/ سمير حلمى السيد هلل

3 - شركه حسين محمد احمد عبدالحميد السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     95492 قيدت فى 

17-03-2022 برقم ايداع    2527وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل عنوان الفرع ليصبح ميت خاقان شارع ابراهيم علم بملك/ فؤاد السيد محمد علم

4 - تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / رويال هاوس لتجارة وتصنيع اللوميتال )Royal house( شركة سبق 

قيدها برقم     95492 قيدت فى 17-03-2022 برقم ايداع    2527وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح ميت خاقان شارع ابراهيم علم بملك/ فؤاد السيد 

محمد علم

النشاط

1 - شركة حاتم يوسف السيد ضوه و شريكة شركة سبق قيدها برقم     96850 قيدت فى 05-08-2020 برقم 

ايداع    3738 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط )اعمال الحفر( الي النشاط 

الصلي

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68964   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-2010 برقم ايداع    4000 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح : شركه/ عصام جميل عبد 

الحميد بركات و شركاه

الشخاص

1 - وائل عبد العزيز عبد الرحمن عدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    89022   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2018 برقم ايداع   3714 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2018  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

بجعلها للشريك/ وائل عبد العزيز عبد الرحمن عدوى له وحده حق الداره والتوقيع وله الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ول يجوز له التصرف فى ممتلكات الشركه والتوقيع على 

عقود الشراء والبيع وكذلك عقود القتراض والرهن باسم الشركه ولصالحها ال بعد موافقة جميع الشركاء فى 

الشركه على ذلك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2 - حاتم يوسف السيد ضوه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    96850   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-05 

برقم ايداع   3738 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  تم اضافه : له حق القتراض من البنوك و الرهن 

و البيع و الشراء و رهن اصول الشركه و الرهن التجاري و التوقيع امام كافه الجهات الحكوميه و غير الحكوميه 

و له اوسع السلطات في اداره و تمثيل الشركه و التوقيع نيابه عنها علي كافه القرارات و العقود و الطلبات كما له 

حق التعامل مع البنوك بالسحب و اليداع و اصدار الشيكات و القتراض و الرهن بضمان كافه اصول الشركه 

الماديه و المعنويه سواء كان القتراض بضمان رهن تجاري او عقاري او حيازي و له في سبيل ذلك التوقيع علي 

عقود الرهن لدي مأموريات الشهر العقاري و التوثيق و اصدار التوكيلت اللزمه لهذا الرهن او القتراض كما له 

حق بيع و شراء السيارات منفردا� و له حق توكيل الغير و المحامين في كل او بعض ما ذكر

3 - عصام جميل عبد الحميد بركات  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68964   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2010 برقم ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  تعديل الداره و التوقيع ليصبح : 

له الحق فى تمثيل الشركة امام اى جهة حكومية

4 - سماسم محمد محمد محمد الخولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    68964   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2010 برقم ايداع   4000 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - سطوحى محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48362   قيدت فى   04-06-1998 برقم ايداع    

1467 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

2 - محمد عبدالرحمن مهدى الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58581   قيدت فى   19-04-2004 برقم 

ايداع    1022 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-18

3 - محمد عبدالغني عبدالباقي علم الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61459   قيدت فى   23-04-2006 برقم 

ايداع    1431 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-22

4 - صباح قطب عشماوى الشال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62137   قيدت فى   19-09-2006 برقم ايداع    

3342 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

5 - حسنى عبد الحليم محمود راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63172   قيدت فى   31-05-2007 برقم 

ايداع    1779 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

6 - سامح سمير سعد يس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64213   قيدت فى   11-02-2008 برقم ايداع    502 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-10

7 - محمد مصطفى عامر فرج ) ابن عامر للمقاولت العموميه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69612   قيدت 

فى   03-04-2011 برقم ايداع    1189 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-02

8 - عمرو عمر بدوى الغراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70968   قيدت فى   18-01-2012 برقم ايداع    

251 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

9 - رضاعدلى عبد الملك غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80748   قيدت فى   01-02-2016 برقم ايداع    

683 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

10 - محمد فتحى السيد خليفى الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83565   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    7241 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

11 - رامى عبد الرحمن عثمان القفاص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85448   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    3157 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

12 - رضا احمد فرج قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26069   قيدت فى   02-04-1974 برقم ايداع    

642 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

13 - رضا قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26069   قيدت فى   08-04-1981 برقم ايداع    928 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-07

14 - محمد محمد عبد الفتاح شوالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61815   قيدت فى   02-07-2006 برقم 

ايداع    2298 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

15 - محمد فؤاد محمد زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67083   قيدت فى   07-10-2010 برقم ايداع    

3466 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

16 - محمد فؤاد محمد زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67083   قيدت فى   19-11-2009 برقم ايداع    

4159 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

17 - مها محمد عبد الجواد أبو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70035   قيدت فى   20-06-2011 برقم 

ايداع    2270 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-06-19

18 - سلمه حمدى السيد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71251   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

1120 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

19 - جرجس يوسف فرنسيس سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71916   قيدت فى   31-07-2012 برقم 

ايداع    2877 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-30

20 - صباح حمدى حامد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75517   قيدت فى   30-03-2014 برقم ايداع    

1359 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29
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21 - جمالت عبد الصبور عبد الغفار موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75612   قيدت فى   2014-04-09 

برقم ايداع    1563 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

22 - حمادة زين العابدين عبد السيد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79860   قيدت فى   2015-10-29 

برقم ايداع    5280 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

23 - عمرو مصطفى عبد الحميد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80141   قيدت فى   2015-11-29 

برقم ايداع    5890 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

24 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ابراهيم مرسى محمد القرموط )القرموط للمقاولت العموميه(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   80831   قيدت فى   08-02-2016 برقم ايداع    882 وفى تاريخ  09-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

25 - ايات محمد عبد المجيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85371   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    2973 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

26 - عبد الرؤف محمود أبو بكر الغريب نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85518   قيدت فى   

10-05-2017 برقم ايداع    3295 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-09

27 - فاطمة عامر محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28261   قيدت فى   28-07-1976 برقم ايداع    

1325 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

28 - زكريا عبد الغفور محى الدين محرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36469   قيدت فى   1997-05-17 

برقم ايداع    1357 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

29 - ياسر  السيد عبد العزيز عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49836   قيدت فى   1999-03-22 

برقم ايداع    938 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-03-21

30 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ناجى عبدالرحمن احمد زيتون )مقهى زيتون(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

53912   قيدت فى   20-02-2001 برقم ايداع    686 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-02-19

31 - ناجى عبد الرحمن احمد زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55192   قيدت فى   03-11-2001 برقم 

ايداع    3601 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-11-02

32 - محمد محمد حسين ابوزينة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59250   قيدت فى   20-06-2006 برقم ايداع    

2164 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

33 - محمد محمد حسين ابوزينة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59250   قيدت فى   23-10-2004 برقم ايداع    

2841 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

34 - ليلي علي عبد ا شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61183   قيدت فى   28-02-2006 برقم ايداع    

701 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

35 - انوار يوسف احمد النقيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62471   قيدت فى   19-12-2006 برقم ايداع    

4258 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

36 - عبد الواحد محمد عبد الواحد الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68501   قيدت فى   2010-08-10 

برقم ايداع    2891 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

37 - حمدى محمد ابراهيم مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70637   قيدت فى   02-11-2011 برقم ايداع    

3995 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

38 - عبدالواحد محمد عبدالواحد الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71583   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    1944 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

39 - الحسينى سعيد احمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78129   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

1280 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

40 - محمد خالد عبد الرحمن عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78172   قيدت فى   15-03-2015 برقم 

ايداع    1384 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

41 - طارق محمد محمود الجحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78589   قيدت فى   30-04-2015 برقم ايداع    

2302 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29
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42 - نبيه محمد عبد العاطى محمد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81865   قيدت فى   2016-05-17 

برقم ايداع    3363 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

43 - منتصر سعيد منصور فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39969   قيدت فى   10-06-1989 برقم ايداع    

1384 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

44 - جورج شوقى ميخائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61244   قيدت فى   12-03-2006 برقم 

ايداع    861 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-11

45 - جورج شوقى ميخائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61244   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    1270 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

46 - محمود بدر محمود بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70192   قيدت فى   21-07-2011 برقم ايداع    

2749 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

47 - محمد صبحى سليمان القط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72601   قيدت فى   09-01-2017 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

48 - محمد صبحى سليمان القط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72601   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    

4408 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-25

49 - ياسر محمود محمود السحيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77914   قيدت فى   12-02-2015 برقم 

ايداع    793 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-11

50 - جمال مصطفى محمود عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78466   قيدت فى   15-04-2015 برقم 

ايداع    2014 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

51 - محسن صبرى حسن يوسف غتيمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78922   قيدت فى   2015-06-10 

برقم ايداع    3099 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

52 - هشام بسيونى ابراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81588   قيدت فى   14-04-2016 برقم ايداع    

2677 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

53 - رضا ابراهيم السيد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85385   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

2998 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

54 - ابو الفتح مصطفى الحبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36103   قيدت فى   04-03-1986 برقم ايداع    

674 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-03

55 - حلمى أحمد السيد قنصوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53863   قيدت فى   12-02-2001 برقم ايداع    

585 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

56 - برسوم صادق سليمان مسيحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61677   قيدت فى   07-06-2006 برقم 

ايداع    1975 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

57 - اسماء عبد المنعم صبحى عبد الواحد احمد حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71192   قيدت فى   

04-05-2017 برقم ايداع    3156 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-03

58 - امل حمزة محمود عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75212   قيدت فى   17-02-2014 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

59 - طلعت مختار احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76635   قيدت فى   03-09-2014 برقم ايداع    

3602 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

60 - حسين محمد محمد على هجرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79231   قيدت فى   09-08-2015 برقم 

ايداع    3829 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

61 - عبده حسن خضر مهنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79462   قيدت فى   07-09-2015 برقم ايداع    

4377 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

62 - هالة حمدى جميل مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61851   قيدت فى   11-07-2006 برقم ايداع    

2411 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10
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63 - محمد عبد المعبود عبد الخالق شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62759   قيدت فى   

05-03-2007 برقم ايداع    661 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-04

64 - ناديه عبد العزيز محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71571   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    1907 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

65 - محمد أحمد أحمد سيد أحمد وتوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77489   قيدت فى   23-12-2014 برقم 

ايداع    5467 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

66 - باسم رضا جابر حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78647   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

2440 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

67 - امينه صلح الدين ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83168   قيدت فى   2016-10-13 

برقم ايداع    6360 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

68 - احمد حسن سويلم حسن سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48509   قيدت فى   14-07-1998 برقم 

ايداع    1820 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

69 - وجدى محمد عباس حشيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61991   قيدت فى   16-08-2006 برقم ايداع    

2903 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

70 - احمد يوسف عبد التواب ابراهيم الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74916   قيدت فى   

02-01-2013 برقم ايداع    19 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-01

71 - احمد محمد متولى محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82124   قيدت فى   13-06-2016 برقم 

ايداع    3962 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

72 - جاد مسعد جاد الحق عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84918   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    1870 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

73 - كريم جمال محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85522   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

3308 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

74 - السيد السيد عبد المجيد برغوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31444   قيدت فى   21-04-1981 برقم 

ايداع    1047 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

75 - محمد السيد ابراهيم القرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46777   قيدت فى   19-05-1997 برقم ايداع    

1384 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

76 - سحر فتحى محمد السيد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61803   قيدت فى   29-06-2006 برقم ايداع    

2272 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

77 - 1 - زكى جميل زكى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66272   قيدت فى   17-05-2009 برقم ايداع    

1931 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-16

78 - محاسن عبدالغفار احمد الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67564   قيدت فى   24-02-2010 برقم 

ايداع    738 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

79 - سماح مصطفى محمد أحمد الجحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71012   قيدت فى   2012-01-30 

برقم ايداع    388 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-29

80 - أحمد عبد السميع على عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71668   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

2184 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

81 - حمدى احمد عبد القادر المشناتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72240   قيدت فى   30-09-2012 برقم 

ايداع    3594 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-29

82 - محمد صلح عبد الحليم عشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75138   قيدت فى   06-02-2014 برقم 

ايداع    499 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

83 - بسنت جمال احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82243   قيدت فى   28-06-2016 برقم 

ايداع    4206 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27
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84 - حسام حسن حسينى دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82747   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

5402 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

85 - سلوى فتحى عبد السلم محمود فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84556   قيدت فى   2017-02-12 

برقم ايداع    1043 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

86 - اسماء السيد يوسف محمد الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85725   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    3749 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

87 - سيسيل سعد شكر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31782   قيدت فى   13-08-1981 برقم ايداع    

2435 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-12

88 - غادة جمال الدين ابو العل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62645   قيدت فى   08-02-2007 برقم 

ايداع    381 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

89 - محمد على صبحى مصطفى عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66043   قيدت فى   2009-04-02 

برقم ايداع    1315 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

90 - عبد المنعم احمد مصطفى راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68476   قيدت فى   05-08-2010 برقم 

ايداع    2830 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

91 - زينهم عبد الحكيم ليلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70101   قيدت فى   04-07-2011 برقم ايداع    

2472 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

92 - ايمان عزب محمد حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71309   قيدت فى   28-03-2012 برقم ايداع    

1260 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

93 - رابحه فوزى محمد سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71676   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    2205 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

94 - جورج انور تفيد نوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73744   قيدت فى   18-06-2013 برقم ايداع    

2619 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-17

95 - شيماء عبد ا عبد الهادي حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79558   قيدت فى   17-09-2015 برقم 

ايداع    4614 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

96 - عرفه محمد امين حسين سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82563   قيدت فى   08-08-2016 برقم 

ايداع    4971 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

97 - محمد حامد عبد ا الدماطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82955   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

2561 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

98 - محمد حامد عبد ا الدماطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82955   قيدت فى   22-09-2016 برقم ايداع    

5875 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

99 - فتحيه عبود اسماعيل مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84440   قيدت فى   

31-01-2017 برقم ايداع    781 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-30

100 - محمد فريج عيسوى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55083   قيدت فى   02-10-2001 برقم ايداع    

3283 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

101 - سامى ابراهيم السيد ابوالعيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62907   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    1112 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

102 - كمال عباس مصطفى ودن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70841   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

4583 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

103 - سامح رشدى عبدالعزيز حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71706   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    2292 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

104 - تم تعديل السم التجارى ليصبح عمرو حجاج عبدالرحمن محمد حجاج)الساس للبناء والتعمير(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   75641   قيدت فى   13-04-2014 برقم ايداع    1610 وفى تاريخ  19-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-12
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105 - عصام مصطفى مصطفى شوشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78488   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    2076 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

106 - عبد الستار محمد عبد الستار تله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79318   قيدت فى   19-08-2015 برقم 

ايداع    4031 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

107 - تعديل السم التجارى ليصبح محمد عاطف محمد المليجى ) المليجى للدوات الصحيه (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   80665   قيدت فى   21-01-2016 برقم ايداع    472 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

108 - شريف عادل ابو الفتح احمد شنا القاصر بولية والدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81724   قيدت فى   

28-04-2016 برقم ايداع    2996 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-27

109 - احمد محمد عبد المنعم بلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84397   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

690 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

110 - احمد محمد عبد المنعم بلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84397   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

1328 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

111 - محمد مولد سيد احمد عبد الجواد السايح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39066   قيدت فى   

09-08-1988 برقم ايداع    1758 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-08

112 - اشرف سعيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63879   قيدت فى   27-11-2007 برقم ايداع    

3733 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-26

113 - سماح سعيد محمد محمد ابوعجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67785   قيدت فى   01-04-2010 برقم 

ايداع    1284 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-31

114 - فهمى محمد فهمى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68753   قيدت فى   07-10-2010 برقم ايداع    

3475 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

115 - رامى محمد عبده بطيقة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70499   قيدت فى   04-10-2011 برقم ايداع    

3611 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-10-03

116 - صلح سالم عبد المقصود غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70767   قيدت فى   11-12-2011 برقم 

ايداع    4372 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

117 - عبد ا محمد عبد المولى قمبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73993   قيدت فى   26-08-2013 برقم 

ايداع    3311 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

118 - محمد سعيد شحاته جلبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79698   قيدت فى   12-10-2015 برقم ايداع    

4928 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

119 - السيد عبد الحميد عبد المطلب ابو عيشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80215   قيدت فى   

08-12-2015 برقم ايداع    6095 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-07

120 - خالد عطية احمد حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84580   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    

1094 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

121 - كريم محمد علم عمار ) مؤسسه الخير لدارة وتشغيل المطاعم (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84871   

قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    1750 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-11

122 - عصام عبد العاطى عبد الستار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85169   قيدت فى   2017-04-05 

برقم ايداع    2507 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

123 - محمد ربيع السيد عبدالعزيز يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36929   قيدت فى   1986-10-18 

برقم ايداع    3480 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2016-10-17

124 - حازم حمدى محمد الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59506   قيدت فى   11-01-2005 برقم ايداع    

107 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10
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125 - خالد صالح مصطفى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60487   قيدت فى   12-09-2005 برقم ايداع    

2554 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-11

126 - سهير حسان شندى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64561   قيدت فى   24-04-2008 برقم ايداع    

1482 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

127 - هانى محمد عبدالرازق تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67585   قيدت فى   2010-02-28 

برقم ايداع    781 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

128 - جابر مسعد عبد الفتاح فضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69408   قيدت فى   03-03-2011 برقم 

ايداع    724 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

129 - ايثار وائل على قطب مرسال بوليه والدها  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71558   قيدت فى   

08-05-2012 برقم ايداع    1859 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-07

130 - عزه السيد محمد مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73697   قيدت فى   09-06-2013 برقم ايداع    

2490 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-08

131 - امينه عبد العاطى عبد الحميد الجميزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79889   قيدت فى   

03-11-2015 برقم ايداع    5368 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-02

132 - مقطفه سيد احمد على الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82579   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    5005 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

133 - عفيفى عبدالجواد محمود الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29563   قيدت فى   10-03-1979 برقم 

ايداع    423 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

134 - عصام محمد ابراهيم شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57430   قيدت فى   08-06-2003 برقم 

ايداع    1884 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-07

135 - د محمد سعد ماضى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61704   قيدت فى   12-06-2006 برقم ايداع    

2039 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

136 - أشرف عبد السميع ابراهيم عبد السميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68264   قيدت فى   

27-06-2010 برقم ايداع    2356 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-26

137 - نبيل صابر محمد على)الشيخ على للمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68323   قيدت فى   

12-07-2010 برقم ايداع    2492 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-11

138 - علء السيد حمد خاطر الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73650   قيدت فى   30-05-2013 برقم 

ايداع    2360 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

139 - عبد ا عبد الرؤف السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76858   قيدت فى   2014-10-02 

برقم ايداع    4041 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-01

140 - محمد حسين عبد الحافظ زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82438   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    4693 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

141 - أحمد عبد العزيز عبدة نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82949   قيدت فى   21-09-2016 برقم 

ايداع    5853 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

142 - أيهاب رأفت السيد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84873   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

1761 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

143 - رضا محمود ابراهيم القرش ) القرش لتجاره السيارات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56001   قيدت 

فى   11-06-2002 برقم ايداع    1632 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-10
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144 - تعديل السم التجاري ليصبح ايمان يونس عبدالساتر يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69193   قيدت 

فى   10-01-2011 برقم ايداع    133 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-09

145 - تامر سعد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70246   قيدت فى   07-08-2011 برقم ايداع    

2930 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

146 - ابراهيم محمد صلح محمود صبيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71499   قيدت فى   2012-04-29 

برقم ايداع    1716 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

147 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84344   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    570 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

148 - منصور فرج منصور منصور البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84869   قيدت فى   

12-03-2017 برقم ايداع    1748 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-11

149 - احمد عبدا عبدا المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85673   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

3653 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

150 - ساره سمير ابراهيم روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85908   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    4188 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

151 - محمد فوزى عباس نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44134   قيدت فى   18-06-1994 برقم ايداع    

1328 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

152 - د حاتم شعبان احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45126   قيدت فى   20-11-1995 برقم ايداع    

2594 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-19

153 - صبحى ممدوح عبد الحميد حريشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48868   قيدت فى   1998-09-28 

برقم ايداع    2660 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-27

154 - سلوى عبدالمجيد امين عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66549   قيدت فى   12-07-2009 برقم 

ايداع    2621 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-11

155 - رجب مختار عبد العظيم أحمد القزون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71426   قيدت فى   2012-04-17 

برقم ايداع    1550 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

156 - أحمد عبدة احمد عبدة حنفى القاصر بولية والدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76538   قيدت فى   

24-08-2014 برقم ايداع    3386 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-23

157 - احمد عز الدين بكر جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80120   قيدت فى   25-11-2015 برقم ايداع    

5849 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

158 - احمد السيد الدمرداش البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81896   قيدت فى   19-05-2016 برقم 

ايداع    3448 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

159 - كريم محمد مصطفى كمال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83323   قيدت فى   2016-10-26 

برقم ايداع    6723 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

160 - محمد السيد زكى العويضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84137   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    43 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

161 - صباح احمد كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85608   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

3512 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

162 - باتعه عبد ا عبد السلم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41625   قيدت فى   1991-02-05 

برقم ايداع    304 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2016-02-04

163 - محمد سعد قطب عوض عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69849   قيدت فى   18-05-2011 برقم 

ايداع    1810 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

164 - محمد زغلول عفيفى مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71013   قيدت فى   30-01-2012 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-29
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165 - محمد زغلول عفيفى مزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71013   قيدت فى   22-07-2013 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

166 - عطيات احمد فايز السريتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72982   قيدت فى   04-02-2013 برقم 

ايداع    506 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-03

167 - عبد الحميد محمد محمد البحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79011   قيدت فى   2015-06-25 

برقم ايداع    3331 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

168 - احمد مصطفى عبد العزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79246   قيدت فى   10-08-2015 برقم 

ايداع    3863 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

169 - وليد سيد احمد السيد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84239   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    332 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

170 - سمير محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21687   قيدت فى   09-10-1969 برقم ايداع    620 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-08

171 - مهندس  سمير محمد عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21687   قيدت فى   20-03-1990 برقم ايداع    

695 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-19

172 - احمد صادق احمد فضل ) الفضل للستيراد و التصدير (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63002   قيدت 

فى   23-04-2007 برقم ايداع    1335 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-22

173 - سعيد السيد متولى السلكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63416   قيدت فى   30-07-2007 برقم 

ايداع    2462 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-29

174 - محمد عبد السلم محمد قرمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68883   قيدت فى   28-10-2010 برقم 

ايداع    3802 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

175 - أحمد عبد الرازق محمود جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69203   قيدت فى   2011-01-11 

برقم ايداع    157 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

176 - ابراهيم محمد احمد حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70911   قيدت فى   10-01-2012 برقم ايداع    

122 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

177 - محمد احمد العدوى ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76581   قيدت فى   27-08-2014 برقم 

ايداع    3480 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-26

178 - محمد مليجى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78656   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    

2456 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

179 - زينب عثمان عبد اللطيف الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85667   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    3635 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

180 - فايزه محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55864   قيدت فى   07-05-2002 برقم ايداع    

1243 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

181 - تم تعديل السم التجارى بجعله خالد غالب سرحان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56077   قيدت فى   

01-07-2002 برقم ايداع    1870 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-30

182 - السيد محمد عبد العزيز فرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62102   قيدت فى   13-09-2006 برقم 

ايداع    3255 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

183 - شوقى محمود محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62534   قيدت فى   11-01-2007 برقم ايداع    

78 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

184 - وجيه ميخائيل اسحاق لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66330   قيدت فى   26-05-2009 برقم ايداع    

2066 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

185 - أحمد محمدى كساب القرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67441   قيدت فى   02-02-2010 برقم 

ايداع    388 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01
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186 - عمرو سليمان على سليمان صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72824   قيدت فى   2013-01-08 

برقم ايداع    89 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-07

187 - احمد عاشور محمد الشنوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78412   قيدت فى   08-04-2015 برقم 

ايداع    1889 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

188 - سعيد محمد محمد طة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81576   قيدت فى   13-04-2016 برقم ايداع    

2652 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

189 - آمال محمد صبرى بيومى سبيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84833   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1674 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06
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تجديد شركات

1 - شركه وليد عبد الحميد محمد مبروك وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55778  قيدت فى  

14-04-2002 برقم ايداع   1044 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/04/2027  12:00:00ص

2 - شركة محمد خالد عبد الرحمن عرفة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   84375  قيدت فى  

26-01-2017 برقم ايداع   642 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

3 - شركة عمرو عبد الحميد يسن زناتى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   81113  قيدت فى  

06-03-2016 برقم ايداع   1568 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2026  12:00:00ص

4 - شركه عبد الرحمن الغنيمى قطب شلبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34056  قيدت فى  

21-02-1984 برقم ايداع   348 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2024  12:00:00ص

5 - شركه احمد محمد بندارى نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42517  قيدت فى  1992-01-18 

برقم ايداع   172 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  

12:00:00ص

6 - شركه مصطفى محمد مصطفى العبد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70931  قيدت فى  

12-01-2012 برقم ايداع   168 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2027  12:00:00ص

7 - شركه ورثه محمد محمد الشباسى   شركة سبق قيدها برقم :   29095  قيدت فى  18-05-1978 برقم ايداع   

766 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2023  12:00:00ص

8 - شركة ناجى زيتون وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   44751  قيدت فى  13-04-1995 برقم ايداع   

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

9 - بنك مصر شركه مساهمه مصريه شبين الكوم   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  1935-03-23 

برقم ايداع   301 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2025  

12:00:00ص

10 - بنك مصر  مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  07-02-1981 برقم ايداع   

375 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

11 - بنك مصر شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  07-02-1981 برقم ايداع   

375 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2026  12:00:00ص

12 - بنك مصر - شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  20-08-1980 برقم 

ايداع   1409 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  

12:00:00ص

13 - بنك مصر   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  10-09-1980 برقم ايداع   1498 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2025  12:00:00ص

14 - بنك مصر   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  29-08-1987 برقم ايداع   2227 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2022  12:00:00ص

15 - بنك مصر   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  24-07-1977 برقم ايداع   2360 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2022  12:00:00ص

16 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   301  قيدت فى  24-07-1977 برقم ايداع   2360 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2022  12:00:00ص
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17 - شركه محمد فتحى عبد الجابر عبد الواحد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   71487  قيدت فى  

26-04-2012 برقم ايداع   1689 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

18 - شركه محمد سعيد حامد السيد عبد الجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   46651  قيدت فى  

13-04-1997 برقم ايداع   1048 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص

19 - شركه عبد الجابر رمضان غنيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75674  قيدت فى  2014-04-16 

برقم ايداع   1676 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2024  

12:00:00ص

20 - شركه اكرم عطيه راضى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42728  قيدت فى  21-05-1992 برقم 

ايداع   1182 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

21 - شركة حمدى حسن عبد الغنى سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   37653  قيدت فى  

13-04-1987 برقم ايداع   1178 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص

22 - شركه محمود على الشله وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66342  قيدت فى  27-05-2009 برقم 

ايداع   2096 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2024  

12:00:00ص

23 - شركه الحمدى عبدالسلم ابورواش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57716  قيدت فى  

13-08-2003 برقم ايداع   2194 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2023  12:00:00ص
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