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قيود أفراد

1 - عمرو محمد عبد الستار جعفر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2109 ورقم قيد 28818    محل رئيسى  عن مكتب استيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 ( وتصدير ) طبقا للوائح والقوانين (, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا شارع بدر من شارع الشيخ رمضان 

بملك/ محمد عبد الستار محمد جعفر

2 - محمد سعيد عبد الرازق عبد الستار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2110 ورقم قيد 28819    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, 

بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا ش/ صبرى باشا تقاطع ش/ شرف الدين بملك/ صبرى سالم محمد عوض

3 - فوزى فتحى مرسى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2113 

ورقم قيد 28820    محل رئيسى  عن مكتب دهانات, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع شرق شارع 

الكاشف بملك/ شريف محمد شوقى محمد شاهين

4 - نبيله فهمى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2114 ورقم 

قيد 28821    محل رئيسى  عن تجاره اعلف وخاماتها, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا عقار 7 ش/ احمد 

موسى بلبل بملك/ احمد فوزى ابراهيم يوسف

5 - مؤمن فكرى عبد العظيم الصياد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2115 ورقم قيد 28822    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا بملك/ اشرف 

ناجى عبد الهادى القلشى

6 - مجدى خميس سليمان ونيس تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2118 

ورقم قيد 28823    محل رئيسى  عن محـل ورقيـات ومنظفـات, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق .بملك 

/ احمد عبد الصبور السيد

7 - حامد محمد احمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2126 ورقم 

قيد 28824    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, 

بجهة محافظة المنوفية شنتنا الحجر بملك/ وفاء سامى زكى الدمرداش

8 - احمد محسن محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2127 ورقم 

قيد 28825    محل رئيسى  عن تجاره البان, بجهة محافظة المنوفية شبرا بخوم بملك/ محمد محسن محمد زايد

9 - سمر محمد عبد الحافظ السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2128 

ورقم قيد 28826    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية عرب الرمل بملك/ مسعد امام رضوان عجور

10 - ابراهيم السيد عبد الحليم الطورى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2129 ورقم قيد 28827    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

قويسنا شارع روفائيل بملك/ اسلم السيد عبد الحليم الطورى

11 - محمد حلمى على عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2130 ورقم قيد 28828    محل رئيسى  عن محمصة لب وسودانى ومكسرات, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

قويسنا .شارع الجيش ـ بملك / عبد العليم عبد الرحمن على شبانة

12 - اسلم سعيد رفاعى خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2133 

ورقم قيد 28829    محل رئيسى  عن بقالــة, بجهة محافظة المنوفية ميت بره .بملك / سعيد رفاعى خليل ابراهيم
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13 - تقى جمال حسنى محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2134 ورقم قيد 28830    محل رئيسى  عن تجارة الهدايا, بجهة محافظة المنوفية قويسنا شارع سعد زغلول 

بملك/ رشا عبد المجيد عبد الحليم

14 - طلبه خليفه طلبه خليفه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2138 ورقم 

قيد 28831    محل رئيسى  عن صالـون حلقـة, بجهة محافظة المنوفية بنى غريان .بملك /خليفة طلبة خليفة

15 - اسماء اسماعيل محمد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2143 ورقم قيد 28832    محل رئيسى  عن مصنـع نسيـج, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل .بملك / محمد 

العزب عبد الفتاح شعبان

16 - جمال عبد الناصر فريد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2145 ورقم قيد 28833    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل بملك/ كمال 

الهادى عبد ا حسن

17 - جيهان احمد فرج شحاته سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2147 ورقم قيد 28834    محل رئيسى  عن مكتب للتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع شرق بملك/ محمد عبد العال عبد العال ابراهيم

18 - فاطمه جمال مصلحى النورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2149 ورقم قيد 28835    محل رئيسى  عن بيـع ادوات منزليـة, بجهة محافظة المنوفية شبرا بخوم .بملك / 

سهام مصلحى امام

19 - مى محمود منير محمد الشهاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2150 ورقم قيد 28836    محل رئيسى  عن بقالــة, بجهة محافظة المنوفية بجيرم .بملك / محمد محمود على 

هويدى

20 - محمد يحيى سعد وهمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2165 ورقم 

قيد 28484    رئيسى آخر  عن ورشـة نجـارة, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا ش .صدقى .بملك / وائل 

فكتور شوقى

21 - محمد احمد محمد سمك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2151 

ورقم قيد 28837    محل رئيسى  عن مكتبـة وخـردوات, بجهة محافظة المنوفية جنزور .بملك / السعيد محمد 

محروس السروجى

22 - ايمان محمد مصطفى بليطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2155 

ورقم قيد 28838    محل رئيسى  عن محل تجارى لبيع الهدايا, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع ش/ 

البدوى بملك/ وحيد فريد صالح

23 - ايهاب محمد السيد ابراهيم عبوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2157 ورقم قيد 28839    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية طنبشا بملك/ سامح 

عبد الرحمن عبد ا

24 - سمير عبد العظيم مصطفى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 2158 ورقم قيد 28840    محل رئيسى  عن بيع مواد بتروليه وبنزينيه, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه 

السبع ش/ الطريق السريع بملك/ سحر عبد السلم مصطفى

25 - عبد العزيز فتحى عبد العزيز على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2167 ورقم قيد 28841    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية العجايزة بملك/ مديحة توفيق 

فرج نجم
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26 - اسلم مرسى فهمى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2173 ورقم قيد 28842    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة المنوفية ش/ الشيخ 

رمضان بقويسنا بملك/ سامح سعيد عبد العظيم محمد

27 - محمد على احمد دويدار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2176 ورقم 

قيد 28843    محل رئيسى  عن مكتب لتركيبات التكييف المركزى, بجهة محافظة المنوفية شنتنا الحجر بملك/ 

احمد على احمد دويدار

28 - محمود رزق متولى على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2181 ورقم قيد 28844    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة المنوفية قويسنا شارع احمد ماهر خلف 

الثانوية بنات بملك صلح الدين محمد عبد الفتاح

29 - ايه رشاد احمد محمد ضوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2182 

ورقم قيد 28845    محل رئيسى  عن بيع كماليات واكسسوارات سيارات, بجهة محافظة المنوفية ابومشهور 

بملك/ ماجد محمد نصر

30 - مرفت جمال رايم محمد شلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2183 ورقم قيد 28846    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر ابو الحسن بملك محمد فتحى 

مصيلحى شلف

31 - مرفت جمال رايم محمد شلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2183 ورقم قيد 28846    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كان لها سجل تجارى بناحية قويسنا 

ونشاطه بقاله افتتح فى 2015/3/17 واغلق فى 2021/9/23 وقيد برقم 16443 بركة السبع

32 - دنيا محمد حامد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2191 ورقم 

قيد 28847    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر ابو الحسن بملك/ جميله حامد السيد

33 - معاذ لطفى بيومى الطلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2196 

ورقم قيد 28848    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة المنوفية جنزور 

بملك/ اسماء عبد الحميد محمد العريف

34 - محمود مغاورى ابراهيم حلوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2199 ورقم قيد 28849    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

المنوفية مدينه قويسنا 14 ش/ غراب بملك/ عفاف طه عبد المجيد

35 - ناهد شحاته مصطفى زايده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2201 

ورقم قيد 28850    محل رئيسى  عن مصنع غزل ونسيج, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ سمير كمال 

حسانين دويدار

36 - محمد مهدى اسيوطى لبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2202 

ورقم قيد 28851    محل رئيسى  عن مقاولت عامه ) فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الكرم عزبه هشله بملك/ مهدى اسيوطى لبيب

37 - ابراهيم اشرف عبد الحكيم على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 2203 ورقم قيد 28852    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الزى العسكرى (, 

بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع شرق ش/ عوده بملك/ جمال على محمد عياد

38 - اسلم عبد ا عبد الحميد قنصوه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2208 ورقم قيد 28853    محل رئيسى  عن مكتب نقـل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية ميت بره .بملك / محمد عبد ا عبد الحميد قنصوه
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39 - محمد رضا محمد مسلم ابو ريه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2214 ورقم قيد 28854    محل رئيسى  عن مكتـب شـحن )فيما عدا الخدمات البريدية (, بجهة محافظة المنوفية 

بركة السبع غرب .امام محطة القطار .بملك / موسى فتوح موسى خميس

40 - طارق عبد ا السيد الشبينى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2215 

ورقم قيد 28855    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بقسا طريق قنطره بقسا 

بملك/ محمد السيد صادق البقرى

41 - طارق عبد ا السيد الشبينى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2215 

ورقم قيد 28855    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كان له سجل تجارى برقم 

)8437 ( افتتح فى 2005/3/20 نشاطه مكتب اتصالت بناحيه قويسنا واغلق في تاريخ 2005/4/6

42 - نجلء محمود فتح ا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2216 ورقم قيد 28856    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية هورين بملك/ محمد محمد 

الشبراوى

43 - شيماء الدسوقى محمد عفيفى البعل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2217 ورقم قيد 28857    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر هورين 

. بملك / يحيى محمد حافظ البعل

44 - اسامه محمد على محمد فضيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2219 ورقم قيد 28858    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ) فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة 

المنوفية قويسنا شارع النهضه متفرع من شارع العهد الجديد امام السكه الحديد بملك / وليد سعيد عبد الفتاح على

45 - محمد عابد اسماعيل جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2220 ورقم قيد 28859    محل رئيسى  عن محل لتجاره الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة المنوفية كفور 

الرمل بملك/ رشاد عبد العاطى يوسف

46 - راضيه عزت معروف عبد ا الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 2222 ورقم قيد 28860    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية طوخ 

طنبشا بملك/ احمد الشافعى المغاورى الشافعى العصر

47 - سامى منجد عبد الفتاح احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2237 ورقم قيد 21215    رئيسى آخر  عن مكتب نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهازتنظيم 

النقل الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة .ش ابو كفن .بملك / عبد ا امين محمود شلتوت

48 - احمد ابراهيم جمال الدين خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2240 ورقم قيد 22848    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس جاهزة )فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

المنوفية بركة السبع شرق ش يونس .بملك / احمد صلح ابراهيم منصور

49 - مصطفى محمد محمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2223 ورقم قيد 28861    محل رئيسى  عن مقله لب, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ سمرات عبد ا 

محمد ابو العطا

50 - محمود جمال الشافعى متولى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2226 ورقم قيد 28862    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل بملك/ 

شادى جمال الشافعى متولى

51 - محمود جمال الدين السيد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2228 ورقم قيد 28863    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية طه شبرا بملك/ محمد شعلن لبيب 

شعلن
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52 - هيثم عصمت عطيه عبد الرحمن بدوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2231 ورقم قيد 28864    محل رئيسى  عن تجاره ورق كرتون وورق دشت, بجهة محافظة المنوفية 

مدينه قويسناشارع المحكمه بملك/ اسماعيل صابر اسماعيل رشوان

53 - هاجر عاطف كمال محمود الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2235 ورقم قيد 28865    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية طنبشا بملك/ عاطف 

سعيد محمد الشحات

54 - السيد زكى محمد حسن شكر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2242 ورقم قيد 28866    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع غرب بملك/ احمد محمد محمد حسن

55 - نجلء فوزى محمد على ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2251 ورقم قيد 28867    محل رئيسى  عن بقالــة, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع غرب . شارع المركز 

الصحى .بملك / محمد رشاد فهمى

56 - حمدى محمد حسن عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2257 ورقم قيد 28868    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ احمد مرسى السيد مرسى

57 - عامر سعيد محروس سالمان عامر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2267 ورقم قيد 28869    محل رئيسى  عن كى ملبس, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع شارع بور 

سعيد بملك/ محمد محروس الليثى الشيخ

58 - محمد السيد عز الدين السيد الثعلب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2277 ورقم قيد 28870    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شنتنا 

الحجر بملك/ السيد عز الدين السيد الثعلب

59 - كيرلس عاطف فرج جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2282 ورقم قيد 28871    محل رئيسى  عن محل بيع خردوات واكسسوار, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا 

شارع الجيش بملك/ القمص يوسف وبالميلد عاطف جبرلن كامى

60 - احمد امين زكى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2293 ورقم 

قيد 28872    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية كفر عليم بملك/ اشرف ماضى سعد

61 - صلح ابراهيم عرفه محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2298 ورقم قيد 28873    محل رئيسى  عن تجاره موتوسيكلت وقطع غيارها, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

قويسنا شارع الجيش بملك/ هدى ابراهيم الطنطاوى

62 - صبرى عبد المجيد سيد احمد الدهل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2301 ورقم قيد 28874    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره المواشى الحلبه, بجهة محافظة المنوفية كفر 

هورين بملك/ منصوره على محمود البعل

63 - محمد سعيد انصارى حافظ السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2303 ورقم قيد 28875    محل رئيسى  عن بيع بصريات, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا 23 شارع 

تيمور بملك/ سعيد عبد ا محمد

64 - احمد سمير احمد الطورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2307 

ورقم قيد 28876    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, 

بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا ش/ مصطفى كامل بملك/ حنان محمد قطب
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65 - سميره عبد ا مراسى يوسف الحماقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 2322 ورقم قيد 28878    محل رئيسى  عن محل لتجاره مواد البناء, بجهة محافظة المنوفية الرمالى بملك/ 

هانى يوسف محمد يوسف الحماقى

66 - طه عبد الغنى مليجى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2326 ورقم قيد 28879    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة المنوفية ام خنان بملك/ عبد الغنى عبد الغنى 

مليجى ابراهيم

67 - نجلء عبد ربه محمد محمد الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 2327 ورقم قيد 28880    محل رئيسى  عن مكتبه ادوات مدرسيه, بجهة محافظة المنوفية ام خنان بملك/ 

طه عبد الغنى مليجى ابراهيم

68 - ابراهيم عادل عبد المقصود صوله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2328 ورقم قيد 28881    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, بجهة 

محافظة المنوفية قويسنا البلد بملك/ على عيسى على الصياد

69 - السيد نبوى عبد الحى حجازى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2329 

ورقم قيد 28882    محل رئيسى  عن محل بيع ستائر, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ ابراهيم محمد عبد 

الحميد

70 - محمد فؤاد اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2332 

ورقم قيد 28884    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ) فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة 

المنوفية الروضه بملك/ حياه السيد عبد الرسول

71 - نرمين ابو المحاسن فرج نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2334 ورقم قيد 28885    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر العرب القبلى 

بملك/ على على مصيلحى سالم

72 - محمد جويد عبد ا عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2335 ورقم قيد 28886    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة المنوفية 

كفور الرمل شقه بالدور الثانى بملك/ احمد جويد عبد ا عبد الحميد

73 - حاتم مصطفى احمد عباس النجار تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 2342 ورقم قيد 28887    محل رئيسى  عن بيع اعلف وخدمات بيطريه, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

قويسنا ش/ رفعت ابو زيد بملك/ سماء احمد احمد محمد نوح

74 - مروه محسن مكتفى بال عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2346 ورقم قيد 28888    محل رئيسى  عن محل بيع موبيلت, بجهة محافظة المنوفية بجيرم بملك/ محمد عبد 

الحليم البحراوى

75 - صباح عصام سيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2347 

ورقم قيد 28889    محل رئيسى  عن ورشـة نجـارة, بجهة محافظة المنوفية ابو مشهور .بملك / رضا السيد عبد 

الهادى

76 - ايمان صلح عبد التواب سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2350 ورقم قيد 28890    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اجهزة كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية 81شارع 

الجلء بقويسنا بملك/ احمد ابراهيم السيد موسى ضيف

77 - احمد محمد فهمى محمد ابو العطا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2351 ورقم قيد 28891    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ ابراهيم 

محمد عبد الحميد شلبى
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78 - خضره حماد حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2352 

ورقم قيد 28892    محل رئيسى  عن بقالــة, بجهة محافظة المنوفية منشاة ابو ذكرى .بملك / فر محمد حسن

79 - فتحيه صلح رشاد محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2365 ورقم قيد 28895    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية اشليم بملك/ 

صلح رشاد محمد عفيفى

80 - حنان السيد احمد المنوفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2372 

ورقم قيد 28896    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, بجهة 

محافظة المنوفية مدينه بركه السبع غرب ش/ عاطف البهجى بملك/ عماد الدين محمد على قرطام

81 - احمد عبد القادر احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2378 ورقم قيد 28897    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية هورين 

بملك/ عبد القادر احمد خليل

82 - احمد عبد القادر احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2378 ورقم قيد 28897    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كان له 

سجل تجارى برقم )18106( افتتح فى 2016/4/12 بناحيه هورين نشاطه حظيره مواشى واغلق فى 2016/6/5

83 - عصام محمد عبد الحميد الصباحى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2415 ورقم قيد 18907    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله 

وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية قويسنا برج الفردوس امام مدرسة الزراعة بملك /هانى متولى محمد 

متولى

84 - احمد لطفى السيد عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2390 ورقم قيد 28898    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة المنوفية ميت ابو شيخه بجوار المسجد البحرى بملك/ لطفى السيد عبد الحكيم

85 - رضا فارس عبد الغفار عثمان عزام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2391 ورقم قيد 28899    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية ميت فارس بملك/ رقيه عبد 

المجيد عامر عزام

86 - بسمه محمد رجب اللبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2397 

ورقم قيد 28900    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات حشريه, بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ عيشه عبد 

الرحيم عبد الواحد

87 - احمد حسن عبد الرازق هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2402 ورقم قيد 28901    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ ناهيه عبد 

الحافظ ابو المندور نوارج

88 - محمد توفيق امين عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2403 ورقم قيد 28902    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليـة, بجهة محافظة المنوفية كفر ابشيش.بملك / 

ابراهيم عبد العال عفيفى حجاب

89 - فارس رمضان محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2406 ورقم قيد 28903    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة المنوفية كفر بنى غريان بملك/ رفعت فرج عبد الصبور

90 - احمد رمضان محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2409 

ورقم قيد 28904    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة المنوفية كفر بنى غريان بملك/ امال محمود على
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91 - ابراهيم ايمن محمد شبانه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2413 

ورقم قيد 28905    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة المنوفية طه شبرا بملك/ سماسم عبد العظيم 

محمد احمد

92 - اشرف محمد شمس الدين وجيه حسن شريف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 2416 ورقم قيد 28906    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية طنبشا بملك/ محمد 

شمس الدين وجيه حسن شريف

93 - فاطمه فايز حامد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2420 

ورقم قيد 28907    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بقسا بملك/ سليم زايد 

حسان زايد

94 - امير مجدى عبد العظيم البربرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2421 ورقم قيد 28908    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس وادوات رياضية)ماعدا الزى العسكرى (, بجهة 

محافظة المنوفية بركة السبع شرق .شارع الثورة .بملك / رضا محمد الجابرى

95 - وفاء سعد هندى التهامى جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2422 ورقم قيد 28909    محل رئيسى  عن حظيرة لتجارة وتربية المواشى الحلبة, بجهة محافظة المنوفية 

اجهور  الرمل .بملك / اسامه جوده سيد احمد العليمى

96 - سميره جمال عطيه محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2425 

ورقم قيد 28910    محل رئيسى  عن ورشه نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية بيجرم بملك/ احمد مكين 

عفيفى سليم

97 - سليمان يحيى مصطفى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 2431 ورقم قيد 28911    محل رئيسى  عن مصنع شانيليا, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك / 

فاطمه عمر البكرى ابو النجا

98 - محمد عماد السيد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2436 

ورقم قيد 28912    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل ومستلزمات طبيه, بجهة محافظة المنوفية قويسنا شارع 

بور سعيد بملك/ عواطف متولى عزمى

99 - هيثم عاطف التهامى غنيمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2442 

ورقم قيد 28913    محل رئيسى  عن مطبعة )فيماعدا الملبس العسكرية واصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل .بملك / محمود عبد المنعم شحاته

100 - نرمين احمد على حمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2443 

ورقم قيد 28914    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر نفره بملك/ السيد محمد عبد البديع السيد

101 - محمد حمدى محمد احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2444 ورقم قيد 28915    محل رئيسى  عن ورشـة نجـارة, بجهة محافظة المنوفية شنتنا الحجر .بملك / فتحيه 

عبد الحميد ابراهيم الحسانين

102 - مؤمن محمد ابو اليزيد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 2448 ورقم قيد 28916    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع غرب 

شارع الباجور بملك/ محمد ابو اليزيد احمد محمود

103 - محمد سلمة رضوان مصلحى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2456 ورقم قيد 28918    محل رئيسى  عن روشـة نجـارة ميكانيكيـة, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل .

بملك/ لبيب سلمه رضوان مصلحى
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104 - يحيى جمال حجازى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2458 

ورقم قيد 28919    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا شارع عزيز 

فهمى بملك / امير محمد عبد الفتاح ابراهيم

105 - مصطفى كامل ابو الفتوح عبد الخالق البطل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 2464 ورقم قيد 28921    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

عليم بملك/ سامح كامل ابو الفتوح عبد الخالق

106 - سامح عبد الحميد امين السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2478 ورقم قيد 28922    محل رئيسى  عن ورشة دهانات موبيليا مستعمله, بجهة محافظة المنوفية ابنهس 

بملك/ جيهان صلح احمد مصطفى

فروع الفراد

1 - اكرم شوقى محمد مرسى شريف  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   2254 ورقم قيد   22842  محل 

فرعى  عن مخزن لتجاره اعلف  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع غرب - شارع عثمان امام المركز الصحى بملك 

/ اسماء طلعت امين عويضه

2 - رجاء احمد عبد الجواد شريخ  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   2314 ورقم قيد   21843  محل فرعى  

عن مخزن لتجارة البقاله  بجهة محافظة المنوفية كفر ابنهس بملك / ياسر احمد صباح ووجدى عبد الصادق عبد الحميد

3 - ل ميس ايمن امين زكى المليجى  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   2284 ورقم قيد   24960  محل 

فرعى  عن تم تعديل النشاط ليصبح تجارة كاوتش وقطع غيار سيارات  بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ احمد 

محمود ابو زيد عاشور

4 - لميس ايمن امين زكى المليجى  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   2287 ورقم قيد   24960  محل 

فرعى  عن مخزن لتجارة كاوتش وقطع غيار سيارات  بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ احمد محمود ابو زيد 

عاشور
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قيود الشركات

1 - شركة ورثة  هانى احمد عثمان شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

2317 ورقم قيد  28877    مركز عام  عن صالون حلقه رجالى  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شارع 

الجلء بملك/ رجب محمود محمد قنوم

2 - شركة ورثة  عنتر العربى مصلحى عربى وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    2331 ورقم قيد  28883    مركز عام  عن مخبز سياحى  بجهة محافظة 

المنوفية ابنهس بملك/ عنتر العربى مصيلحى

3 - شركة محمد بدر وشريكة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

2360 ورقم قيد  28893    مركز عام  عن المقاولت العمومية )فيما عدا خدمات النت (  بجهة محافظة 

المنوفية كفر ابو الحسن .بملك / بدرعبد الفتاح بدر عبد الفتاح

4 - شركة ورثة فرج حامد عبد الغنى ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    2362 ورقم قيد  28894    مركز عام  عن فرن بلدى  بجهة محافظة المنوفية 

شقه بالدور الرضى -ابنهس

5 - شركة ورثة  مرسى حسانين صالح شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

2449 ورقم قيد  28917    مركز عام  عن بقاله وتموين  بجهة محافظة المنوفية مصطاى بملك /امجد مرسى 

حسانين صالح

6 - مسيوغة عبد السيد احمد موسى  ورثة  جميل على محمد البيومى شركة  رأس مالها 21,000.000 قيدت 

فى   30-05-2022 برقم ايداع    2460 ورقم قيد  28920    مركز عام  عن مخبز نصف آلى  بجهة 

محافظة المنوفية شرانيس

فروع الشركات

1 - شركة/ جمال ابو نجاح محمد على حسين وشركاه   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    2469 ورقم 

قيد   25406   فرعى  عن تم اضافة نشاط تفريخ دواجن وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد بملك/ 

احمد امين احمد الذهبى

2 - النجاح لتربية الدواجن  البياض وتجارتها   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    2469 ورقم قيد   

25406   فرعى  عن تم اضافة نشاط تفريخ دواجن وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد بملك/ احمد 

امين احمد الذهبى
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 محو - شطب

1 - فاطمه محمد على زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16082 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع  1972 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النتشاط نهائيا

2 - محمد السيد الدسوقى عنيو  تاجر فرد سبق قيده برقم   20576 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  1368 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل للستغناء عنه

3 - شرين محمد عبد العزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25478 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  

2633 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجـل لعتـزال التجارة

4 - سعيد محمد عبد الغفار سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27476 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

3656 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة

5 - هانم محمود عبد الفتاح زناته  تاجر فرد سبق قيده برقم   28151 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  106 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

6 - تامر احمد محمد احمد بلبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   13353 قيد فى 30-10-2011 برقم ايداع  1478 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

7 - هناء محمود ابراهيم الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19052 قيد فى 21-12-2016 برقم ايداع  3465 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لنرك النشاط نهائيا

8 - عصام عبدالسلم عبد المجيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   27385 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  

3479 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

9 - فر حامد عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27386 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  3480 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

10 - شروق حشمت محمد هلل خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   28708 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع  

1754 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

11 - هانم على محمود الفخرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28062 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  4930 

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

12 - مراد مصطفي محمد احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7148 قيد فى 26-03-2003 برقم ايداع  319 
وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة نهائيا 

13 - محمد عصام احمد عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23454 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

4568 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم الغـاء قيـد المحـل للستغناء عنه

14 - احمد صلح ابراهيم عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17917 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  877 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

15 - حمديه شوقي عبد الرحمن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   18940 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع  

3224 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

16 - عبير على السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   23455 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع  2525 

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

17 - فتحيه عليمى مرشدى عليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23652 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  

2999 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

18 - محمد ابوالمكارم علي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8656 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع  208 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو المحـل للستغنــاء عنـه

19 - محمد السعيد محمود محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   26262 قيد فى 22-02-2021 برقم 

ايداع  692 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة

20 - احمد الليثى عبد الجواد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27874 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

4499 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة

21 - ياسمين محمد عثمان حجازى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28634 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع  1522 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
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22 - فرج حامد عبدالغني ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6199 قيد فى 19-01-2002 برقم ايداع  41 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفــــــــــــــــــاة

23 - ابراهيم العزب السيد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   12516 قيد فى 17-10-2010 برقم ايداع  

1473 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل  التجارى لعتزال التجارة

24 - شريف صقر عبد العاطى صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27235 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

2085 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه 

نهائيا

25 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14598 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع  
1195 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا 

26 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14598 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع  
1388 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا 

27 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14598 قيد فى 09-04-2013 برقم ايداع  583 

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

28 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14598 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  
3287 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا 

29 - اسماء رشاد علي سلمه هدهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22653 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  

463 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة

30 - معاذ عبدالرازق محمد عتريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   27039 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  

2680 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة

31 - محمود حامد احمد كفافي طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7863 قيد فى 19-04-2004 برقم ايداع  322 

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

32 - جيهان متولي محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9773 قيد فى 23-01-2007 برقم ايداع  64 وفى 

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

33 - بهاء الدين حافظ على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15270 قيد فى 18-02-2014 برقم ايداع  

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

34 - شيماء علي محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   20673 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع  3725 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة

35 - محمود ابراهيم الدسوقي السيد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20823 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع  

165 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة

36 - شاهيناز محمد التهامى محمود ابو محلو  تاجر فرد سبق قيده برقم   28096 قيد فى 28-12-2021 برقم 

ايداع  5028 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيد السجل التجارى لعتزال 

التجارة

37 - دنيا نبيل السيد محمد السيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   21465 قيد فى 03-06-2018 برقم 

ايداع  1884 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال 

التجارة

38 - محمد شعبان محمد مرسى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   28786 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع  

2014 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة

39 - محمد ابونوح ابراهيم النعمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13575 قيد فى 05-02-2012 برقم ايداع  

173 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تــم محـو قيـد السـجل لعتـزال التجـارة

40 - صباح يس عبد الجواد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   20095 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  2173 

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

41 - علء عبدالحميد محمود درشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   21030 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع  

749 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

42 - احمد عبد ا عبد الخالق قنصوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27636 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

4004 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل لعتزال التجارة
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43 - احمد رضا عثمان عبدالسلم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20060 قيد فى 30-07-2017 برقم ايداع  

2088 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

44 - سامى متولى السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26880 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  2247 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - عبدالمحسن عبدالوهاب محمد زايده تاجر فرد سبق قيده برقم   11433 قيد فى 05-07-2009 برقم ايداع   

877 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - بسام عطية ابراهيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   16837 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع   1521 فى 

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

3 - ابراهيم عبدالحكيم ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   12446 قيد فى 20-09-2010 برقم ايداع   

1333 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - رمضان عبدالوهاب محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   11177 قيد فى 11-03-2009 برقم ايداع   

323 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - سحر محمد لبيب مصطفى زايدة تاجر فرد سبق قيده برقم   12050 قيد فى 11-04-2010 برقم ايداع   

495 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - فليب نبيل صبرى عبدالسيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم   13980 قيد فى 02-08-2012 برقم ايداع   

1105 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - فليب نبيل صبرى عبد السيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم   13980 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع   

579 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

8 - محمد رمضان حسن جبر عقل تاجر فرد سبق قيده برقم   19339 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع   498 

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

9 - سامي منجد عبد الفتاح احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   21215 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع   

1222 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

10 - تعديل السم التجارى ليصبح / احمد عصام السعيد البرماوى )البرماوى للحدايد والبويات ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   27028 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع   2636 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

11 - عماد طه محمود محمد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   12632 قيد فى 06-12-2010 برقم ايداع   

1711 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

12 - احسان عبد الخالق محمد احمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   15116 قيد فى 09-12-2013 برقم 

ايداع   1801 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم   20576 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع   3435 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

14 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم   20576 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع   1368 

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

15 - سامح ابراهيم محمد احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   27488 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع   

3691 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

16 - شوقى سالم احمد محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   28603 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   

1421 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

17 - احمد يحيى احمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   21264 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع   1353 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

18 - اسامه ابراهيم ماضى ابراهيم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   17378 قيد فى 01-12-2015 برقم ايداع   

2673 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - اكرم شوقي محمد مرسي شريف تاجر فرد سبق قيده برقم   22842 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع   

882 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - اشرف التهامى محمد التهامى الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم   22922 قيد فى 20-03-2019 برقم 

ايداع   1090 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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21 - اسامه محمد عادل عباس السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   25824 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع   

3422 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - محمد حامد عبدا جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   26892 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع   2285 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

23 - رجب عبدالوهاب حسن حمزاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   6314 قيد فى 13-03-2002 برقم ايداع   

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

24 - محمد عصام احمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   23454 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع   

2524 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - محمد عصام احمد عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   23454 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   

4568 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

26 - احمد كامل يوسف خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   18973 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع   3295 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

27 - رجاء احمد عبدالجواد شريخ تاجر فرد سبق قيده برقم   21843 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع   

2859 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - لميس ايمن امين زكى المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم   24960 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع   

1490 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - اشرف كمال عبدالعزيز حموده شكر تاجر فرد سبق قيده برقم   25751 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع   

3264 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

30 - طارق عبد ا السيد الشبينى تاجر فرد سبق قيده برقم   28855 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع   

2215 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   8656 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع   208 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800.000

32 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   8656 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع   641 

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

33 - سعيد ابو الحديد احمد عقل تاجر فرد سبق قيده برقم   15822 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع   1488 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

34 - رضا محمد عبدالفتاح سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   9910 قيد فى 19-03-2007 برقم ايداع   352 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

35 - أحمد محمد سالم على تاجر فرد سبق قيده برقم   14206 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع   1581 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

36 - يحيى المحمدى يحيى ياقوت تاجر فرد سبق قيده برقم   21583 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع   

2203 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - مياده مجدي محمد شفيق مليجي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   25962 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   

6 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

38 - شريف صقر عبد العاطى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   27235 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

2085 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - شريف صقر عبدالعاطي صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   27235 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع   

3146 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

40 - نرمين ابو المحاسن فرج نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   28885 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع   

2334 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

41 - ام هاشم حموده محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   19799 قيد فى 18-05-2017 برقم ايداع   

1496 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

42 - محمود مرسى عبدالحكيم مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   14473 قيد فى 18-02-2013 برقم ايداع   

263 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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43 - مجدى عبدالوهاب فريد حزنى تاجر فرد سبق قيده برقم   19733 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع   

1351 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

44 - محمد جمال البكرى بلتاجى تاجر فرد سبق قيده برقم   16073 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع   1958 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

45 - احمد عبد ا يونس ابراهيم الصباحى تاجر فرد سبق قيده برقم   25104 قيد فى 16-08-2020 برقم 

ايداع   1821 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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العناوين 

1 - عماد طه محمود محمد بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    12632 قيد فى 06-12-2010 برقم ايداع    

1711 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

الطالب عماد طه محمود بحيرى

2 - بسام عطية ابراهيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    16837 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع    1521 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح قويسنا شارع 

الجيش برج العاصمه بملك/ ماجد خليل حسن خليل

3 - احمد السيد عبد الشافى نوح تاجر فرد سبق قيده برقم    28313 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    582 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفور الرمل 

بملك/ سامح طلعت الهادى

4 - محمد عبد القادر زهران مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    25347 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    

2343 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / محمد 

عبد القادر زهران مسعود

5 - فليب نبيل صبرى عبد السيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم    13980 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

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

السبع شارع السادات متفرع من عبد المنعم رياض بملك/ احمد عبد الظاهر محمد

6 - فليب نبيل صبرى عبدالسيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم    13980 قيد فى 02-08-2012 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل نشاط المحل الرئيسى 

الخر ليصبح بيع لب توب وقطع غيارة واكسسواراته وتعديل العنوان ليصبح بركة السبع شارع السادات متفرع 

من شارع عبد المنعم رياض بملك احمد عبد الظاهر محمد

7 - فليب نبيل صبرى عبدالسيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم    13980 قيد فى 02-08-2012 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل االعنوان  ليصبح بركة 

السبع شرق شارع القدس بملك/ نبيل صبرى عبد السيد داود

8 - تعديل السم التجارى ليصبح / احمد عصام السعيد البرماوى )البرماوى للحدايد والبويات ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    27028 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    2636 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح / بركة السبع .ش ـالهو متفرع من طريق بركة السبع زفتى 

.بملك / لطفى محمد ابراهيم الهو

9 - محمد يحيي سعد وهمان تاجر فرد سبق قيده برقم    28484 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    1099 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينة قويسنا ش .صدقى .بملك / وائل 

فكتور شوقى

10 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم    20576 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    

1368 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح جنزور 

بملك /  خضره عبد الفتاح الطلى

11 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم    20576 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

3435 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  جنزور 

.بملك / مصطفى محمد بسيونى الطلى

12 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم    20576 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

3435 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر الخاص 

بنشاط /مكتب النقل والتوريدات ـ للستغناء عنه

13 - احمد امام احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    12624 قيد فى 30-11-2010 برقم ايداع    1697 

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

ابراهيم محمد خلف
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14 - علي عبدالرؤف احمد عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم    6701 قيد فى 02-09-2002 برقم ايداع    

847 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بملك ورثة / 

عبد العاطى جلل حسن محمود .عنهم / عزيزه رزق ابراهيم

15 - سامي منجد عبد الفتاح احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    21215 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح ريسى اخر بمدينة بركة 

السبع .ش ابو كفن .بملك / عبد ا امين محمود شلتوت نشاطة مكتب نقل .اودع برقم )2237( فى 2022/5/18 

وقيد برقم )21215( تابع بركة السبع

16 - احمد حسن محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    21748 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع    

2592 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الخليفة . المقطم .قطعة )6105( 

شارع القدس .

17 - اكرم شوقي محمد مرسي شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    22842 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع    

882 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية بركة السبع 

غرب - شارع عثمان امام المركز الصحى بملك / اسماء طلعت امين عويضه ونشاطه مخزن لتجارة العلف  

اودع برقم2254 فى 2022/5/18 وقيد برقم تابع 22842 بركة السبع

18 - احمد ابراهيم جمال الدين خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    22848 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع    

891 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح رئيسى آخر بناحية بركة 

السبع شرق ش يونس .بملك / احمد صلح ابراهيم منصور نشاطة مصنع ملبس جاهزة.اودع برقم )2240( فى 

2022/5/18 وقيد برقم تابع )22848(

19 - اشرف التهامى محمد التهامى الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم    22922 قيد فى 20-03-2019 برقم 

ايداع    1090 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك / محمد محمد حسان

20 - محمد السيد مصيلحى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13431 قيد فى 04-12-2011 برقم ايداع    

1633 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ 

محمد السيد مصيلى السيد

21 - نعيمه حامد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15043 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع    1649 

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

مرسى

22 - محمد عصام احمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    23454 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح/ قويسنا 

امام المستشفى المركزى .بملك / اشرف عبد السعيد احمد

23 - محمد عصام احمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    23454 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تـم الغـاء المحل الرئيسى الخـر 

للستغنـاء عنه

24 - محمد عصام احمد عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    23454 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

4568 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح / كفر وهب  

بملك / عصام احمد عبد الخالق

25 - تم تعديل السم التجارى ليصبح  ابو المجد امين اسماعيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3313 قيد فى 

10-06-1999 برقم ايداع    480 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح بركة السبع -غرب ش/ متفرع من ش/ امبابى انور مع ناصية شارع ابراهيم البهجى بملك/ 

ابو المجد امين اسماعيل

26 - فوزي ابو المجد امين اسماعيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17328 قيد فى 19-11-2015 برقم 

ايداع    2574 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

بركة السبع غرب شارع متفرع من شارع امبابى انور مع ناصية شارع ابراهيم البهجى بملك ابو المجد امين 

اسماعيل
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27 - احمد كامل يوسف خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    18973 قيد فى 04-12-2016 برقم ايداع    3295 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ كامل 

يوسف خليفه السيد

28 - رجاء احمد عبدالجواد شريخ تاجر فرد سبق قيده برقم    21843 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع    

2859 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية كفر ابنهس 

بملك / ياسر احمد صباح ووجدى عبد الصادق عبد الحميد ونشاطه مخزن اتجارة البقاله اودع برقم 2314 فى 

2022/5/22 وقيد برقم تابع 21843  بركة السبع

29 - لميس ايمن امين زكى المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم    24960 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية ميت بره 

بملك/ احمد محمود ابو زيد عاشور ونشاطه مخزن لتجارة كاوتش وقطع غيار سيارات اودع برقم 2287 فى 

2022/5/22 وقيد برقم تابع 24960

30 - لميس ايمن امين زكى المليجى تاجر فرد سبق قيده برقم    24960 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية ميت بره 

بملك/ احمد محمود ابو زيد عاشور بنفس النشاط اودع برقم 2284 فى 2022/5/22 وقيد برقم تابع 24960 

بركة السبع

31 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    8656 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    208 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / ست العز 

محمد على

32 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    8656 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع    641 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص 

بنشاط البقالة .للستغناء عنه

33 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    8656 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع    641 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح /كفر ميت العبسى 

ملك ـ محمد ابوالمكارم علي موسي

34 - سعيد ابو الحديد احمد عقل تاجر فرد سبق قيده برقم    15822 قيد فى 29-09-2014 برقم ايداع    

1404 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

اسماعليه من شارع الجلء بقويسنا بملك/ محمد محمود محمد على الجندى

35 - سعيد ابو الحديد احمد عقل تاجر فرد سبق قيده برقم    15822 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

1488 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ابنهس 

بملك ورثة المرحوم صلح حسين النعمانى ماضى

36 - مصطفي عاشور دسوقي عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    21330 قيد فى 24-04-2018 برقم 

ايداع    1520 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك / احمد عبد الرازق عفيفى

37 - أحمد محمد سالم على تاجر فرد سبق قيده برقم    14206 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع    1581 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح / شبرا قبالة .بملك 

/ عطا عبد الحميد السيد عفيفى

38 - محمد رزق امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14827 قيد فى 28-07-2013 برقم ايداع    1148 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع جديد بناحية شقه1عماره 

رقم12المنطقة التاسعه مساكن التعمير-شيراتون المطاراودع برقم7044وقيد دائم 104722

39 - شربات عبدالباقى محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    16867 قيد فى 09-07-2015 برقم ايداع    

1582 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ 

السيد عراقى السيد رضوان

40 - مياده مجدي محمد شفيق مليجي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    25962 قيد فى 03-01-2021 برقم 

ايداع    6 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح / شارع 

عزمى من شارع عبد المحسن الصباحى .بملك / يوسف امين السيد سلم
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41 - شريف صقر عبد العاطى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    27235 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

2085 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر 

الشيخ طعيمه بملك /عبد المعطى السيد عبد المعطى

42 - شريف صقر عبدالعاطي صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    27235 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3146 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر 

هلل بملك/ محمد صقر ياقوت صقر

43 - شريف صقر عبدالعاطي صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    27235 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3146 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

وذلك للستغناء عنه نهائيا

44 - مليجى صبحى مليجى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    14598 قيد فى 09-04-2013 برقم ايداع    

583 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء جميع الفروع للستغناء 
عنها نهائيا 

45 - يسن زكى يسن العراقى تاجر فرد سبق قيده برقم    22018 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع    3301 

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

عزيز

46 - محمد عبد الرحمن عبد الوهاب رياض تاجر فرد سبق قيده برقم    23415 قيد فى 08-07-2019 برقم 

ايداع    2420 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح .

هورين .بملك / السيدة محمد صديق الدقن

47 - عصام محمد عبد الحميد الصباحي "الصباحي جريل" تاجر فرد سبق قيده برقم    18907 قيد فى 

20-11-2016 برقم ايداع    3141 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

افتتاح محل رئيسى اخر بناحية قويسنا برج الفردوس امام مدرسة الزراعة بملك /هانى متولى محمد متولىونشاطه 

مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه  اودع برقم  2415 فى 2022/5/26 وقيد برقم تابع 18907 بركة 

السبع

48 - بدران محمد السيد محمد البطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    25012 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

1616 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح ام خنان .

بملك / السيد ابراهيم فرج

49 - ماهر صالح يوسف مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم    15141 قيد فى 22-12-2013 برقم ايداع    1851 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / امير صالح 

يوسف

50 - هدى محمد محمود ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم    21269 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع    

1367 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ عبد 

السميع محمد رشاد ابراهيم

51 - محمد سمير محمد الشناوي تاجر فرد سبق قيده برقم    24293 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    24 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحية وحده 7-3 كابيتال 

بيزنس بارك محور كريزى ووتر الشيخ زايد اكتوبر اودع برقم 8580 فى 2022/5/30وقيد برقم 250994 

الجيزه

52 - ابراهيم عادل عبد المقصود صوله تاجر فرد سبق قيده برقم    28881 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

2328 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

الطيران خلف ميز الضباط بقويسنا )خلف هندسة الرى ( بملك / على عيسى على الصياد
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النشاط

1 - ندا ماهر مصطفى بسيونى الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  27001 قيد فى 25-07-2021 برقم ايداع    

2555وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / حظيرة مواشى حلبة 

وتجارتها

2 - ابراهيم عبدالحكيم ابراهيم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  12446 قيد فى 20-09-2010 برقم ايداع    

1333وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات عموميه فيماعدا توريد 

العماله وخدمات النت الى النشاط الصلى

3 - فليب نبيل صبرى عبدالسيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  13980 قيد فى 02-08-2012 برقم ايداع    

1105وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب استيراد وتصدير ) 

فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 (

4 - فليب نبيل صبرى عبد السيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  13980 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

579وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع لب توب ةقطع غياره 

واكسسواراته

5 - تعديل السم التجارى ليصبح / احمد عصام السعيد البرماوى )البرماوى للحدايد والبويات ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  27028 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    2636وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح / تجـارة حدايد وبويـات

6 - بسام عطية ابراهيم عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  16837 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع    1521

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت وديكور

7 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم  20576 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    3435

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مخزن لتجارة قطع غيار السيارات

8 - محمد السيد الدسوقى عنيو تاجر فرد سبق قيده برقم  20576 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع    1368

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب نقل وتوريدات

9 - حازم عبد الفتاح عبد المقصود جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  22262 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع    

3964وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجـارة مواد غذائيـة

10 - اسامه محمد عادل عباس السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25824 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع    

3422وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب تجارة وتوريدات 

كهربائية

11 - مسعود ابو اليزيد المصلحى البعل تاجر فرد سبق قيده برقم  27512 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    

3739وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجـارة نظـارات

12 - محمد عصام احمد عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  23454 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

4568وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة السيارات

13 - محمد عصام احمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  23454 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع    

2524وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل  النشاط ليصبح / محل بيع كاوتش وبطاريات

14 - احمد مختار محمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  26407 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    1088

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب قطع غيار سيارات واستيراد 

ماكينات زراعيه

15 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  8656 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    208

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالـة

16 - محمد ابوالمكارم علي موسي تاجر فرد سبق قيده برقم  8656 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع    641

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مخبز بلدى نصف آلى

17 - سعيد ابو الحديد احمد عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  15822 قيد فى 29-09-2014 برقم ايداع    1404

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مطبعه لتصنيع عبوات الكرتون )

فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص الللزمه(
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18 - سعيد ابو الحديد احمد عقل تاجر فرد سبق قيده برقم  15822 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    1488

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مطبعه لتصنيع عبوات الكرتون 

فيما عدا الدعايه والعلن

19 - أحمد محمد سالم على تاجر فرد سبق قيده برقم  14206 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع    1581وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخلية )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى (

20 - ياسر صبرى نظير سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  17195 قيد فى 15-10-2015 برقم ايداع    2279

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيـع منظفـات

21 - مياده مجدي محمد شفيق مليجي عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  25962 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    

6وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجارة ملبس جاهزه )فيما عدا 

الزى العسكرى (

22 - شريف صقر عبدالعاطي صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  27235 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3146وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع نسيج

23 - شريف صقر عبد العاطى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  27235 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

2085وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مزرعة دواجن وتجارتها

24 - محمد على زين العابدين نصر قورة تاجر فرد سبق قيده برقم  14139 قيد فى 02-10-2012 برقم ايداع    

1412وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يتم اضافة نشاط مقاولت عامة للنشاط الصلى )فيما 

عدا خدمات النترنت (

25 - محمد عبد الحافظ ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  26918 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

2342وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط شحن وتفريغ الى النشاط الصلى

26 - اسراء السيد محمد محمد خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  23164 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع    

1715وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة محمول

27 - بدران محمد السيد محمد البطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  25012 قيد فى 26-07-2020 برقم ايداع    

1616وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع ملبس جاهزة )فيما عدا 

الزى العسكرى (

28 - هدى محمد محمود ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  21269 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع    

1367وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تعبئة مواد غذائيه يدوى

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18699 وتم ايداعه بتاريخ   

28-09-2016  برقم ايداع 2,620.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / ستار ليت للرحلت ونقل العمال

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25640 وتم ايداعه بتاريخ   

04-11-2020  برقم ايداع 2,972.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / مكتب ابو غزالة للمقاولت العامة

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16837 وتم ايداعه بتاريخ   

29-06-2015  برقم ايداع 1,521.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح الوتين للمقاولت

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12446 وتم ايداعه بتاريخ   

20-09-2010  برقم ايداع 1,333.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح سونتراك للمقاولت والتوريدات 

العموميه

5 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22417 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2018  برقم ايداع 4,322.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد اسماعيل عبد السميع السيد 

) new vinci con tracting النشار ) نيو فينشى للمقاولت

6 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13980 وتم ايداعه بتاريخ   

02-08-2012  برقم ايداع 1,105.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح دبى للستيراد والتصدير

7 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13980 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2022  برقم ايداع 579.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح ل يوجد

8 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27028 وتم ايداعه بتاريخ   

29-07-2021  برقم ايداع 2,636.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / احمد عصام السعيد البرماوى )

البرماوى للحدايد والبويات (

9 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16837 وتم ايداعه بتاريخ   

29-06-2015  برقم ايداع 1,521.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح الوتين للمقاولت والديكور

10 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22262 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2018  برقم ايداع 3,964.000 الى : تعديل  السمة التجارية لتصبح /مكة لتجارة المواد 

الغذائية

11 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25636 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2020  برقم ايداع 2,965.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح السعيد لتجارة 

السيراميك والدوات الصحيه

12 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15822 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-09-2014  برقم ايداع 1,404.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مطبعة التحاد باك 

لتصنيع عبوات الكرتون

13 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15822 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2021  برقم ايداع 1,488.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح التحاد باك لتصنيع 

عبوات الكرتون

14 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17195 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-10-2015  برقم ايداع 2,279.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح  جنتل مان للمنظفات

15 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25962 وتم ايداعه 

Girls shop بتاريخ   03-01-2021  برقم ايداع 6.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح  تو جيرلز شوب

16 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27235 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2021  برقم ايداع 3,146.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مصنع الشريف للنسيج

17 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27235 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2022  برقم ايداع 2,085.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

18 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14473 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2013  برقم ايداع 263.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح  الهندسية لللكترونيات
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19 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22697 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2019  برقم ايداع 579.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب ايه ام جى موتورز 

AMG

الشخاص

1 - اشرف احمد احمد ابو امباركه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   21103 وتم ايداعه بتاريخ  2018-03-13 

برقم ايداع    918تم التأشير فى تاريخ   13-03-2018   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة  دكتور صلح عبدالعال تهامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    20876 قيدت فى 2018-01-28 

برقم ايداع   293 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - شركة جمال ابو نجاح محمد على حسين   شركة سبق قيدها برقم    25406 قيدت فى 16-02-2021 برقم 

ايداع   631 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا

3 - النجاح لتربية الدواجن البياض وتجارتها   شركة سبق قيدها برقم    25406 قيدت فى 16-02-2021 برقم 

ايداع   631 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا

رأس المال

1 - شركة  جمال ابو نجاح على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25406 قيدت فى 29-09-2020 برقم 

ايداع    2477وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

2 - شركة  جمال ابو نجاح على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25406 قيدت فى 29-09-2020 برقم 

ايداع    2477وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

Page 25 of 32 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

العناوين

1 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  محمد عبدالغنى مليجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13630 قيدت 

فى 23-02-2012 برقم ايداع    304وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل عنوان الشركه ليصبح عماره6 شقه 7 ش/ شرق المعسكر بندر قويسنا بملك/ وائل عبد الهادى جاد عبد 

الهادى

2 - شركة احمد سمير مصطفى خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27294 قيدت فى 16-09-2021 برقم 

ايداع    3309وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

46شارع مصطفى كامل مع ابراهيم خليل بقويسنا بملك/ احمد سمير مصطفى خليل ومديحه سمير مصطفى خليل

3 - تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  محمد عبد الغنى مليجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14309 قيدت 

فى 16-12-2012 برقم ايداع    1834وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تم تعديل العنوان ليصبح عماره 8 شقه 32 شرق المعسكر بقويسنا

4 - شركة  جمال ابو نجاح على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25406 قيدت فى 2020-09-29 

برقم ايداع    2477وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن 

بناحية كفر هلل وذلك للستغناء عنه نهائيا

5 - شركة  جمال ابو نجاح على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25406 قيدت فى 2020-09-29 

برقم ايداع    2477وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن 

بناحية كفر هلل وذلك للستغناء عنه نهائيا

6 - شركة  جمال ابو نجاح على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25406 قيدت فى 2020-09-29 

برقم ايداع    2477وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد 

بنفس المحافظه بناحية قويسنا البلد بملك/ احمد امين احمد الذهبى

7 - شركة  جمال ابو نجاح على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25406 قيدت فى 2020-09-29 

برقم ايداع    2477وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد 

بنفس المحافظه بناحية قويسنا البلد بملك/ احمد امين احمد الذهبى

النشاط
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الكيان القانونى

1 - شركة  دكتور صلح عبدالعال تهامى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20876 قيدت فى 2018-01-28 

برقم ايداع    293 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

الشخاص

1 - محمد عبد الغنى مليجى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13630   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2012 برقم ايداع   304 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  يضاف لبند الداره حق بيع او 

شراء اى منتج ملك الشركه )اصناف الدواء( والتى يتم شرائها لصالح الشركه او التى يتم بيعها من الشركه لصالح 

الغير وله حق فى بيع او شراء السيارات وله الحق فى السحب واليداع والقتراض والرهن باسم الشركه وفتح 

الحسابات وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان

2 - محمد عبد الغنى مليجى ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14309   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2012 برقم ايداع   1834 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2018  بــ :  يضاف لبند الداره والتوقيع 

للمدير المسئول حق بيع اى صنف من اصناف الدواء من الشركه للغير وشراء اى منتج من اصناف الدواء لصالح 

الشركه وكذلك التنازل عن اخطارات الدواء لصالح الغير وله الحق فى شراء السيارات وبيعها وكذا له الحق فى 

شراء العقارات للشركه اوبيع اى عقار ملك الشركه للغير وللمدير المسئول الحق فى توكيل الغير فى كل 

اختصاصات او جزء منها
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تجديد افراد

1 - محمد معوض اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5663   قيدت فى   28-05-2001 برقم 

ايداع    664 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-27

2 - سطوحى محمد عبدالرازق ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14137   قيدت فى   01-10-2012 برقم 

ايداع    1394 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

3 - ابراهيم محمد جمال محمد عيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9121   قيدت فى   14-03-2006 برقم ايداع    

268 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

4 - حافظ ابراهيم محمد محمد عامر عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15175   قيدت فى   2014-01-12 

برقم ايداع    42 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-11

5 - محمد ابراهيم متولى المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18705   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

2642 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

6 - ابراهيم عبدالحكيم ابراهيم عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12446   قيدت فى   20-09-2010 برقم 

ايداع    1333 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

7 - سامح عبدالفتاح بدر عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13648   قيدت فى   01-03-2012 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

8 - فاطمه محمد على زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16082   قيدت فى   14-12-2014 برقم ايداع    

1972 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

9 - احمد خالد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19082   قيدت فى   27-12-2016 برقم ايداع    

3527 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

10 - محمد رمضان حسن جبر عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19339   قيدت فى   14-02-2017 برقم 

ايداع    498 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

11 - هند شاكر سالم علي الدرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19504   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

870 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

12 - مجدى احمد عبد الغنى احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19754   قيدت فى   2017-05-09 

برقم ايداع    1410 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

13 - د السيد محمد محمود زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1853   قيدت فى   22-12-1997 برقم ايداع    

951 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-21

14 - السيد محمد احمد محمد ابو سمره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3383   قيدت فى   30-07-2015 برقم 

ايداع    1684 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

15 - وليد محمد ابو زيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5583   قيدت فى   30-04-2001 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-29

16 - رمضان حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7955   قيدت فى   15-06-2004 برقم ايداع    

514 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

17 - محمد السعيد عبدالحميد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13819   قيدت فى   13-05-2012 برقم 

ايداع    752 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-12

18 - محمد السيد رمضان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19547   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

958 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

19 - حسن رمضان حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19757   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1423 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

20 - هناء محمود ابراهيم الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19052   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

3465 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

21 - ابراهيم على عبدالخالق ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19480   قيدت فى   2017-03-13 

برقم ايداع    813 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12
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22 - سامح محمد فاروق الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19569   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

1009 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

23 - يحيى عبدالعال عبدالعال عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13822   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    762 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

24 - محمود السيد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19019   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

3410 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

25 - مصطفى السيد ثانى ابوالحسن الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13039   قيدت فى   2011-05-31 

برقم ايداع    739 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

26 - عبدالمطلب ابراهيم ابراهيم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13879   قيدت فى   2012-06-14 

برقم ايداع    878 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

27 - احمد محمد العيسوى محمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14614   قيدت فى   2015-10-29 

برقم ايداع    2387 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

28 - تعديل السم التجارى لتصبح : احمد محمد العيسوى محمد الشاعر ) الشاعر بلست (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   14614   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    3337 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-12-06

29 - احمد محمد العيسوى محمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14614   قيدت فى   2016-12-07 

برقم ايداع    3339 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

30 - ريمون فاروق يوسف عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19522   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

904 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

31 - علء على سالم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19660   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

1213 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

32 - حاتم محمد عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19681   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

1241 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

33 - هيثم شبل السيد محمد الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19884   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    1696 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

34 - رجب عبدالوهاب حسن حمزاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6314   قيدت فى   13-03-2002 برقم 

ايداع    235 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

35 - مراد مصطفي محمد احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7148   قيدت فى   26-03-2003 برقم 

ايداع    319 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

36 - محمد ابوالمكارم علي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8656   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

208 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

37 - محمد ابوالمكارم علي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8656   قيدت فى   10-07-2005 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-09

38 - محمود فاروق محمود عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12404   قيدت فى   23-08-2010 برقم 

ايداع    1245 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

39 - محمد عبدالعزيز محمد السرساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19197   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    209 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

40 - اشرف علي علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19367   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

568 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

41 - رضا ابراهيم عبدالجواد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19672   قيدت فى   

19-04-2017 برقم ايداع    1227 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-18

42 - عبد الرؤوف عبد العزيز احمد الحصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303   قيدت فى   1995-12-26 

برقم ايداع    320 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25
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43 - عبدالحميد محروس محمد احمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10058   قيدت فى   2007-06-13 

برقم ايداع    678 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

44 - احمد محمد مصطفى ابراهيم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13762   قيدت فى   2012-04-17 

برقم ايداع    616 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

45 - احمد محمد مصطفى ابراهيم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13762   قيدت فى   2014-10-01 

برقم ايداع    1417 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

46 - تعديل السم التجارى لتصبح : مطبعه محمد فاضل ) دار الشيخ للطباعه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

13863   قيدت فى   06-06-2012 برقم ايداع    845 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-05

47 - عبدا محمد محمد عبدا النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17681   قيدت فى   07-02-2016 برقم 

ايداع    356 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

48 - احمد صلح ابراهيم عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17917   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

49 - حمديه شوقي عبد الرحمن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18940   قيدت فى   2016-11-27 

برقم ايداع    3224 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

50 - عبدل محمد عبد المولي قمبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19514   قيدت فى   20-03-2017 برقم 

ايداع    891 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

51 - ايمن جمال محمد الكيلنى ) الكيلنى لحديد التسليح (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19834   قيدت فى   

25-05-2017 برقم ايداع    1576 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-24

52 - فرج حامد عبدالغني ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6199   قيدت فى   19-01-2002 برقم ايداع    

41 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

53 - ابراهيم العزب السيد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12516   قيدت فى   17-10-2010 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-10-16

54 - أحمد محمد سالم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14206   قيدت فى   05-11-2012 برقم ايداع    

1581 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-04

55 - محمد طه عبد الرازق زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19201   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    220 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

56 - محمد طه عبد الرازق زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19201   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    839 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

57 - حياه السيد عبد الرسول شريفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19712   قيدت فى   27-04-2017 برقم 

ايداع    1302 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

58 - محمود حامد احمد كفافي طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7863   قيدت فى   19-04-2004 برقم ايداع    

322 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-04-18

59 - ايمن حسن حسن على الهمشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12290   قيدت فى   12-07-2010 برقم 

ايداع    1010 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

60 - محمد ابونوح ابراهيم النعمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13575   قيدت فى   05-02-2012 برقم 

ايداع    173 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-04

61 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14598   قيدت فى   13-04-2016 برقم ايداع    

1195 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

62 - مليجى صبحى مليجى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14598   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

1388 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

63 - ام هاشم حموده محمد حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19799   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17
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64 - عرفه عبدالغفار عبدالرؤوف منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19807   قيدت فى   2017-05-21 

برقم ايداع    1509 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

65 - سامي محمد عبدا حرحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7348   قيدت فى   13-07-2003 برقم ايداع    

705 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-12

66 - جيهان متولي محمد متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9773   قيدت فى   23-01-2007 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

67 - عاطف العربى محمد الحلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13695   قيدت فى   20-03-2012 برقم 

ايداع    442 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

68 - محمد عواد حماد ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14348   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

1906 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-25

69 - بهاء الدين حافظ على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15270   قيدت فى   18-02-2014 برقم 

ايداع    233 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

70 - عصام محمد عبد الحميد الصباحي "الصباحي جريل"  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18907   قيدت فى   

20-11-2016 برقم ايداع    3141 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-19

71 - مجدى عبدالوهاب فريد حزنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19733   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    1351 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

72 - احمد حسن محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10845   قيدت فى   31-08-2008 برقم ايداع    

994 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-30

73 - هناء السيد شحاته عمر قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11207   قيدت فى   24-03-2009 برقم ايداع    

392 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

74 - سامى عباس امين مرسى ) المرسى للرحلت الداخلية (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13284   قيدت فى   

27-09-2011 برقم ايداع    1297 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-26

75 - احمد محمد رشاد صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13761   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

609 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

76 - محمد امين موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18798   قيدت فى   24-10-2016 برقم ايداع    

2891 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

77 - مرعى محمد حسين ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19613   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1106 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

78 - فاطمه محمد عبد الحليم مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2589   قيدت فى   09-09-1998 برقم 

ايداع    793 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-08

79 - تم تعديل السم التجارى ليصبح : احمد على زكى خضير) خضير للمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6532   قيدت فى   26-06-2002 برقم ايداع    564 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2017-06-25

80 - محمد فتحى محمد عمايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19200   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

219 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

81 - محمد عبد الفتاح احمد محمد البرقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19590   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    1054 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

82 - محمود فؤاد محمد البرقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9284   قيدت فى   25-05-2006 برقم ايداع    

578 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

83 - فوزي رشاد محمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10136   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

839 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-29

84 - احمد محمد صادق احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11466   قيدت فى   19-07-2009 برقم 

ايداع    946 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18
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85 - احمد محمد صادق احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11466   قيدت فى   29-12-2013 برقم 

ايداع    1891 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

86 - تم تعديل السم التجارى ليصبح مكتب محمود نبيل عزب سليمان )العزب سى جى للمقاولت العموميه(  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   13430   قيدت فى   04-12-2011 برقم ايداع    1629 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

87 - رضا عبد الفتاح عبد الحميد الشرمنجومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14927   قيدت فى   

18-09-2013 برقم ايداع    1352 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-17

88 - احمد السيد السيد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18494   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

1052 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

89 - احمد السيد السيد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18494   قيدت فى   31-07-2016 برقم ايداع    

2169 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

تجديد شركات

1 - شركه محمود صبحى محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19841  قيدت فى  2017-05-29 

برقم ايداع   1596 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

2 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  محمد عبدالغنى مليجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13630  

قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   304 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/02/2027  12:00:00ص

3 - شركه صلح ابراهيم عرفه محمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6142  قيدت فى  

03-12-2001 برقم ايداع   1438 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2026  12:00:00ص

4 - بنك مصر   شركة سبق قيدها برقم :   13877  قيدت فى  13-06-2012 برقم ايداع   876 وفى تاريخ  

26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  12:00:00ص

5 - بنك مصر مدينة مبارك الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   13877  قيدت فى  13-06-2012 برقم 

ايداع   876 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  12:00:00

ص
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