جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب منوف شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1سحر فكرى عبد العزيز احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2430
ورقم قيد  29690محل رئيسى عن ورشه كاوتش وغيار زيوت سيارات ,بجهة محافظة المنوفية منوف طريق
عزبه الخمسين بملك ناديه احمد على شلبى
 - 2محمود عصام ابراهيم الطيب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2431
ورقم قيد  29691محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية سروهيت م/منوف بملك/مجدى السيد
على صالح
 - 3مصطفى السيد عبدالستار قنديل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2432ورقم قيد  29692محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة و تجارة جبسبورد ,بجهة محافظة المنوفية
شارع الدلله  -بملك  /هشام عبدالستار السيد قنديل
 - 4محمود احمد محمود محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2434ورقم قيد  29693محل رئيسى عن مكتب صيانة ميكانيكية و توريدات عمومية ( فيما عدا توريد
العماله و الملبس العسكرية و خدمات النترنت ) ,بجهة محافظة المنوفية شقة  2المنطقة  13قطعة  - 36بملك /
حنان احمد دسوقى الشربينى
 - 5ياسر حمدى شهيد سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2436ورقم
قيد  29694محل رئيسى عن حظيرة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية كفر بالمشط بملك/حمدى شهيد
سعيد
 - 6علء صبحى بسيونى محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2437
ورقم قيد  29695محل رئيسى عن بيع موبيلت ,بجهة محافظة المنوفية جزى م منوف -بملك /محمد احمد
بسيونى
 - 7سعد رمضان سليمان على بدوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2438ورقم قيد  29696محل رئيسى عن مكتب استيراد و تصدير(فيما عدا المجموعه  19و الفقرة 36من
المجموعه )6حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة المنوفية القطعه  334شقه رقم  5المنطقه  11بملك /عصام محمد
عامر
 - 8محمود احمد حسن عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2443
ورقم قيد  29697محل رئيسى عن كسارة بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية سكه المعوجه بملك/مؤمن حسن
منصور الحامولى
 - 9باسمه مصطفى محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2445
ورقم قيد  29698محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة المنوفية  -شارع بورسعيد  -بملك  /محمد سعيد
عبدالحميد محمد
 - 10سماح احمد المرسى السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2446
ورقم قيد  29699محل رئيسى عن تجارة و توريد المواد الغذائيه و البقاله ,بجهة محافظة المنوفية محل رقم
 11الدور الرضى مول بيراميدز بملك/مصطفى عبدالستار محمد ابراهيم
 - 11مريم جميل كامل رزق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2476
ورقم قيد  19619محل فرعى عن مخزن لتجاره المواد الغذائيه ,بجهة محافظة المنوفية السادات الخطاطبه
المحطه بملك اشرف ساويرس عوض ساويرس
 - 12مريم جميل كامل رزق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2479
ورقم قيد  19619محل فرعى عن مخزن لتجاره المواد الغذائيه ,بجهة محافظة المنوفية السادات الخطاطبه
المحطه بملك اشرف ساويرس عوض ساويرس
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 - 13بركات محمد بركات محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2451ورقم قيد  29701محل رئيسى عن مصنع خراطيم بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية وحده  282عنبر
 6المنطقة الصناعية الرابعة  -بملك  /سامى صلح عبدالفتاح بكر
 - 14هند عبدالعاطى مصطفى الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2455ورقم قيد  29702محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية ش-الحصوة من ش-مصطفى كامل
بملك/جلل سعيد مصطفى
 - 15اسامة محمد محمد حرفوش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2457
ورقم قيد  29703محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة المنوفية شارع الروضة  -بملك  /محمود عبدالفتاح
الشيخ
 - 16وفاء مصطفى سعيد المسدى تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2458
ورقم قيد  29704محل رئيسى عن مكوجى ,بجهة محافظة المنوفية غمرين م/منوف بملك/احمد ابراهيم
حجازى
 - 17ايهاب توفيق كامل الجعار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2459
ورقم قيد  29705محل رئيسى عن تجارة و تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة المنوفية شارع بين النهدين بملك/
صلح الدين احمد احمد عثمان
 - 18ربيع عبدالحميد صقر مبروك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2462ورقم قيد  29706محل رئيسى عن مكتب تاجير مساحات ( اسواق ) ,بجهة محافظة المنوفية دبركى -
بملك  /صقر عبدالحميد صقر
 - 19وليد احمد احمد فوده تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2465ورقم
قيد  29707محل رئيسى عن مكافحة حشرات و قوارض ,بجهة محافظة المنوفية عدنان المدنى -بملك/اشرف
كمال حامد جاد
 - 20نورا عادل ابراهيم سلمة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2470
ورقم قيد  29708محل رئيسى عن مركز تنمية بشرية فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعدالحصول على
التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة المنوفية دبركى م منوف -بملك /امال ابوالفتوح عبدالهادى عوض
 - 21صفية نجيب على محروس اغا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2474ورقم قيد  29709محل رئيسى عن بيع ملبس حريمى (فيما عدا الملبس العسكرية) ,بجهة محافظة
المنوفية محل رقم  3قطعه رقم 238المنطقه السادسه بملك/زينهم محمد البرعى ابو العز
 - 22محمد جمعه عطية عبدالسلم العو تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2480ورقم قيد  29710محل رئيسى عن صناعات هندسية(فيما عدا صناعات الكمبيوتر و مستلزماتها),
بجهة محافظة المنوفية قطعه  22ورش الصناعيه السادسه بملك/محمد جمعه عطية عبدالسلم العو
 - 23سامح السيد ابراهيم محمد سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2483ورقم قيد  29712محل رئيسى عن بيع ادوات صحية ,بجهة محافظة المنوفية كفر سنجرج  -بملك /
محمد السيد ابراهيم محمد ابوسالم
 - 24محمد ابراهيم حسن عباس تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2484
ورقم قيد  29713محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين بملك/عبدالمنعم
على سليمان
 - 25حنان فتحى عبدا الدعوش تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2489
ورقم قيد  29714محل رئيسى عن بيع دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية تتا م منوف -بملك /مصطفى
فتحى الدعوشى
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 - 26منصور عبدالصمد عبدالعاطى عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  2494ورقم قيد  29715محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل العمال داخل جمهورية مصر العربية (
بعد الحصول على الموافقة اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى دون اعمال شركات السياحة ),
بجهة محافظة المنوفية دبركى م منوف -بملك /هدى عبدالمحسن راغب عبدربة
 - 27محمود فتحى محمود الجزلة تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2495
ورقم قيد  29717محل رئيسى عن مكتبة(فيما عدا تصوير المستندات) ,بجهة محافظة المنوفية غمرين بملك/
شاديه ابراهيم الغباشى
 - 28احمد سامى عبدالسميع نور الدين تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2498ورقم قيد  29719محل رئيسى عن مركز علج طبيعى ,بجهة محافظة المنوفية عقار  11محور
خدمات الحى الول شقه تجارى رقم 4بملك /يوسف محمد المهدى حسن
 - 29عصام حافظ محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 2503
ورقم قيد  29720محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة المنوفية بهواش  -بملك /محمود حافظ
محمود
 - 30عاصم السيد حلمى السيد عمار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2505ورقم قيد  29721محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية
والنترنت ) ومستلزمات مصانع ,بجهة محافظة المنوفية محل رقم  3مقام على قطعة ارض  5محور خدمات الحى
الثانى بملك  /سلوى السيد عبدالفتاح مجاهد
 - 31ابراهيم الشحات عوض حسن الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2524ورقم قيد  19694رئيسى آخر عن ميزان بسكول للحاصلت الزراعية ,بجهة محافظة المنوفية
بناحية كفرداود م السادات -بملك /الشحات عوض حسن الجوهرى
 - 32عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2509ورقم قيد  28036رئيسى آخر عن خرازه بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية تلوانه م/الباجور بملك/
أشرف عبد السميع عماره
 - 33سعيد محمد حسن عيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2507
ورقم قيد  29722محل رئيسى عن كسارة بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية مدينة سرس الليان -حوض القناطر
البحرى -بملك /ايمان احمد موسى
 - 34سامح مسعد صابر ابو الروس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2511ورقم قيد  29723محل رئيسى عن ورشه دهان يدوى ,بجهة محافظة المنوفية منوف -طريق برهيم -
بملك/سعاد السيد احمد
 - 35واطفه عبدالمنجى عبدالمغنى حسوبة تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2513ورقم قيد  29724محل رئيسى عن حظيرة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية دمليج
بملك/عبدالمنجى عبدالمغنى سالم
 - 36احمد يوسف مصطفى حسب ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2515ورقم قيد  29725محل رئيسى عن تأجير معدات ثقيله للغير ,بجهة محافظة المنوفية السادات -قطعه
رقم  57ورش المنطقه الصناعيه الرابعه -بملك/يوسف مصطفى حسب ا
 - 37هانى ربيع على قاسم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2531ورقم
قيد  29726محل رئيسى عن تعبئة تسالى ,بجهة محافظة المنوفية دبركى-عزبة العنانى بملك/ابتسام عبدالستار
عبدالحميد داود
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 - 38نصر خميس جودة حامد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2534
ورقم قيد  29727محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ومخلفات (بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى دون اعمال شركات السياحة )وتوريدات عمومية فيما عدا (توريد العمالة
والنترنت والملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات -كفرداود -بملك /محمد رحومة سنوسى
 - 39ايمان عبدالمعز رجب الغول تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2535
ورقم قيد  29728محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية كفر بالمشط بملك/صلح عبداللطيف عبدالحى
 - 40مريم عبد الفتاح ابراهيم محمد مقلد تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2536ورقم قيد  29729محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلوله م/منوف بملك/
عبد الفتاح ابراهيم محمد
 - 41عمر عبدالفتاح محمد محمود عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  2537ورقم قيد  29730محل رئيسى عن بيع الدوات الكهربائية و مستلزمات المصانع ,بجهة محافظة
المنوفية محل رقم  4قطعة رقم  10محور خدمات الحى السادس  -بملك /عبدالفتاح محمد محمود عبدالوهاب
 - 42ناجى خالد ابوالغيط ابوناشى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2539
ورقم قيد  29731محل رئيسى عن حظيرة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية غمرين بملك/عبدالمجيد
محمود عبدالمجيد قابيل
 - 43عزت قنديل ابراهيم سلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2541
ورقم قيد  29732محل رئيسى عن حظيرة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بالمشط بملك/سامى
حمدى شهيد
 - 44حسين السعيد عبدالحليم احمد شومان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  2542ورقم قيد  29733محل رئيسى عن بيع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
المنوفية محل رقم  27ب دور ارضى مول مصر المنطقة السابعة بملك  /غدير ماهر محمد الشيخ
 - 45عماد فوزى عبده ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2544
ورقم قيد  29735محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه و مقاولت(فيما عدا توريد العماله و الملبس
العسكرية و النترنت) ,بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا  -بملك/عمرو فوزى عبده ابوزيد
 - 46سوسن عبدالعزيز ابراهيم عبده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2553ورقم قيد  29737محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه و متعهد نقل عمال(داخل جمهوريه مصر
العربيه)(بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة
المنوفية سروهيت -بملك/عادل محمد ابراهيم عبده
 - 47امل صباح عبد الرسول حسن صباح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  2554ورقم قيد  29738محل رئيسى عن مكتب اداره مشروعات (قاعه افراح وحمام سباحه) ,بجهة
محافظة المنوفية السادات-مركز شباب مدينه السادات -بملك/مركز شباب مدينه السادات
 - 48ابوبكر صبحى مرسي عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2555ورقم قيد  29739محل رئيسى عن تجارة عصائر و بوظة ,بجهة محافظة المنوفية كفر داود الجديدة -
بملك  /شوقيه توفيق نصر الدين محمدين
 - 49صباح محمد حسن حرحش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2560
ورقم قيد  29740محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية دمليج  -بملك  /مهاب على محمد باظه
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 - 50هبه محمد عبدالعظيم عون تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2561
ورقم قيد  29741محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات و زيوت و شحوم ,بجهة محافظة المنوفية جزى -
بملك/محمد محمد ابراهيم قابيل
 - 51ايهاب سعيد ابراهيم الصيفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2562
ورقم قيد  29742محل رئيسى عن بيع زيوت و غيار زيوت سيارات و مغسله سيارات ,بجهة محافظة
المنوفية بهواش بملك/محمد سالم يوسف
 - 52نرمين جابر عبدالحميد مرشدي تاجر فرد رأس ماله  120,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2563ورقم قيد  29743محل رئيسى عن حظيرة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية كفر داود  -قرية
السلم ( الشهرة عزه صقر )  -بملك  /رمضان كمال رزق السيد
 - 53اسلم خميس عبدالله محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2565
ورقم قيد  29744محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية(فيما عدا توريد العمالة و الملبس العسكرية و
النترنت) ,بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 6عمارة  21المنطقة السكنية السابعة عشر كمبوند دار مصر بملك/
عبدا محمد عبدا درويش
 - 54هارون جمال هارون فرج تاجر فرد رأس ماله  5,000,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2606ورقم قيد  29373رئيسى آخر عن مكتب استيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعة  19و الفقرة  36من
المجموعة  ,) 6بجهة محافظة المنوفية لخطاطبة  -بملك  /جمال هارون فرج
 - 55ابراهيم محمد ابراهيم ابوغزالة تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2580ورقم قيد  29745محل رئيسى عن مصنع ملبس(فيما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة المنوفية
شارع بورسعيد بملك/صلح محمود حسن الشافعى
 - 56محمود عبدا احمد على الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2581ورقم قيد  29746محل رئيسى عن مخزن لتجارة الخرده ,بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة  -عزبة
الشيخ  -بملك  /عبدا احمد على الشرقاوى
 - 57محمد عبدالسلم على عبدالغفار تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2588ورقم قيد  29747محل رئيسى عن مستشفى ,بجهة محافظة المنوفية 2محور خدمات الحى الثانى بملك/
ممدوح جمال خاطر
 - 58حسام عبد المؤمن عبد اللطيف مخلوف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  2589ورقم قيد  29748محل رئيسى عن مصنع لحوم مجمده ,بجهة محافظة المنوفية بهواش م/منوف
بملك/عبد المؤمن عبد اللطيف مخلوف
 - 59عزه حسين سالم القطلوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2604
ورقم قيد  29749محل رئيسى عن تجاره الخردوات والملبس تجزئه ,بجهة محافظة المنوفية منوف شارع
السوق بملك محمود صلح عبد الحق
 - 60حسام مجدى سعيد الخولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2608
ورقم قيد  29750محل رئيسى عن كسارة مواسير بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية مدينة سرس الليان -بملك /
كوبرى الجمال -بملك /مجدى سعيد عبدالمطلب الخولى
 - 61احمد فرحات فريد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2609ورقم قيد  29751محل رئيسى عن بيع نظارات طبية وشمسية ,بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -
محل تجاري رقم  2عقار  13ش  /السادات  -بملك /رضا حسين ابراهيم
 - 62منى احمد عباس حماد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2619ورقم
قيد  29753محل رئيسى عن مكتبه(فيما عدا تصوير المستندات)و خردوات ,بجهة محافظة المنوفية محل
رقم 44السوق التجارى بالمنطقه السكنيه الحادية عشر بملك/منال عبدالحفيظ عبدالعليم مدكور
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 - 63كامل رجب كامل حسانين غانم تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2628ورقم قيد  29755محل رئيسى عن بيع ادوات صحية ,بجهة محافظة المنوفية شارع عبدة حمزة -بملك/
عبدالرءوف محمد محمد
 - 64توفيق على عبدالمجيد شربية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2630ورقم قيد  29756محل رئيسى عن مكتب مقاولت تبريد و تكييف ,بجهة محافظة المنوفية سدود-
بملك/سامح عبدالمجيد على شربية
 - 65عبدالرحمن حسنى طه ابراهيم الحواش تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  2645ورقم قيد  29758محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية يدوى ,بجهة محافظة المنوفية ميت ربيعة
بملك/ايمن محمد رياض حماد
 - 66احمد سعيد عبدالسميع جاد عياد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2646ورقم قيد  29759محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة المنوفية عزبة فايقه -بملك/عفاف
محمد عبدالعظيم شهاب الدين
 - 67شادى سيد محمد على مرسى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2654ورقم قيد  29760محل رئيسى عن صناعة بلستيك ( خراطيم و مستلزمات ري بالتنقيط ) ,بجهة
محافظة المنوفية وحدة  153عنبر  14نموذج المجمع الصناعى  -بملك  /شادى سيد محمد على مرسى
 - 68ايمن يحى مصطفى سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2669
ورقم قيد  29761محل رئيسى عن تجارة ادوات منزليه ,بجهة محافظة المنوفية شارع الصفوه بملك  /امال
السيد مصطفى
 - 69ابراهيم جابر محمد رزق تاجر فرد رأس ماله  180,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2672
ورقم قيد  29762محل رئيسى عن مخزن لبيع المفروشات ,بجهة محافظة المنوفية عزبه القشله ش  /ابو
العنين جابر محمد سالم رزق
 - 70عبد ا احمد شحاته محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2675
ورقم قيد  29763محل رئيسى عن مكتب هندسى ,بجهة محافظة المنوفية منوف-عماره  268شقه رقم 4
نموذج  Hالدور الول علوى المنطقه الرابعه بملك/السيد مصطفى احمد محمد عليوه
 - 71ايه حلمى عبدالغنى خميس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2676
ورقم قيد  29764محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش مول سيتي
ستارز  -بملك  /وليد محمد خليل الصعيدى
 - 72ابراهيم سعيد عبدالمعبود جعدر تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2678ورقم قيد  29765محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية دمليج  -بملك  /ماهر عبدالرحمن
محمد
 - 73يحيى محمد انسى شرشر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2687
ورقم قيد  29766محل رئيسى عن بيع زيوت سيارات ,بجهة محافظة المنوفية طريق سرس الليان الباجور
بملك  /يحيى محمد انسى شرشر
 - 74صباح جابر على الفيومى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2688
ورقم قيد  29767محل رئيسى عن بقاله وبقوليات ,بجهة محافظة المنوفية منوف-طريق تتا بملك/سعيد جابر
احمد الحداد
 - 75محمد فوزى صابر جعفر تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2693
ورقم قيد  29768محل رئيسى عن مكتب مقاولت و مصاعد كهربائية ,بجهة محافظة المنوفية طريق برهيم -
بملك/فوزى صابر سليمان جعفر
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 - 76عبدا مهدى عبدالمعطى خالد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2695ورقم قيد  29769محل رئيسى عن صيانة المحمول و قطع الغيار ,بجهة محافظة المنوفية جزى بملك/
مهدى عبدالمعطى على خالد
 - 77محمد عبدالرازق مبروك عبدالرازق شرخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  2696ورقم قيد  29770محل رئيسى عن مكتب خدمات بيئية ونقل مخلفات(بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة المنوفية كفر داود م السادات -
بملك /سعيدة عيد محمد فرحات
 - 78انس جمال عبدالمنعم شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2699
ورقم قيد  29772محل رئيسى عن مكتب للمقاولت العامة والتوريدات (فيما عدا توريد العمالة والنترنت
والملبس العتسكرية ) ,بجهة محافظة المنوفية مدينة سرس الليان -ش /على بن ابى طالب -بملك /جمال عبدالمنعم
شعبان
 - 79رانا فرج عبدا عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2704
ورقم قيد  29773محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية صنصفط  -بملك/محمد عبدالصبور ابوالعنين
 - 80محمد حمدى احمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2710
ورقم قيد  29774محل رئيسى عن مكتب للتجاره(ملبس واجهزه كهربائيه ) والمقاولت والتوريدات العموميه
(فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت ) ,بجهة محافظة المنوفية السادات وحده مهنيه رقم  5الدور
الثالث عماره  257المنطقه الرابعه بملك عبد الناصر عبد الحكيم محمد طه
 - 81ايه صلح محمد الحلفاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2712
ورقم قيد  29775محل رئيسى عن مطعم مأكولت ,بجهة محافظة المنوفية منوف ش /المعهد الدينى بملك
اسامه محمد ابو يوسف
 - 82مها حسن على جاد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2716ورقم
قيد  29776محل رئيسى عن بيع وصناعة الملبس(فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة المنوفية
مدينة السادات -قطعة رقم المنطقة الصناعية الثانية بملك /ابراهيم عبدالحميد صديق
 - 83هانى السيد نبوى داعوش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2724
ورقم قيد  29777محل رئيسى عن مخزن لبيع قطع الغيار المستعملة و خردة ,بجهة محافظة المنوفية امام
المعهد الدينى شارع محمد فريد  -بملك/احمد صلح محمد
 - 84هناء نعيم علم ابوحسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2726
ورقم قيد  29778محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية شبرا بلولة-بملك/اشرف محمود محمد
ابوالعل
 - 85جابر ابراهيم جابر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2734
ورقم قيد  29779محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية(فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكرية و
النترنت) ,بجهة محافظة المنوفية الوحدة المهنية رقم 9بالسوق التجارى بالمنطقه السكنية السابعه بملك/احمد حماد
توفيق عبدالشافى
 - 86اشرف ساويرس عوض ساويرس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2735ورقم قيد  29780محل رئيسى عن تعبئة و تغليف مواد غذائية ,بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة-بملك/
اشرف ساويرس عوض ساويرس
 - 87احمد رمضان عبدالوارث المعاملى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2737ورقم قيد  29781محل رئيسى عن تصنيع منتجات بلستيكية ,بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم
62و 49عنبر  13المنطقه الصناعية الرابعة-بملك/محمد سمير السيد نصار
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 - 88اسراء رمضان جابر سلم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2739
ورقم قيد  29782محل رئيسى عن تصليح و صيانة موتوسيكلت ,بجهة محافظة المنوفية  -عزبة السلخانة -
بملك  /عادل محمد حافظ فرج ا
 - 89شيماء ممدوح ابوبكر عفيفى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2743
ورقم قيد  29783محل رئيسى عن بيع مجمدات ,بجهة محافظة المنوفية محل رقم5بالمول التجارى بالمنطقه
السكنيه الخامسة و العشرون بملك/شيماء ممدوح ابوبكر عفيفى
 - 90مصطفى محيى الدين عباس محمد طنطاوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  2744ورقم قيد  29784محل رئيسى عن تربيه الدواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية كفرداود
م السادات -طريق المطار القديم -بملك /يوسف خيرى يوسف ابوالعنين - 91عبدالمحسن فوزى عبدالبر العيسوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2750ورقم قيد  29785محل رئيسى عن ورشة نجارة يدوية ,بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة  -بملك /
فوزى عبدالبر العيسوي
 - 92مرفت عبدالرازق عبدالفتاح غلمه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2757ورقم قيد  29786محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية و متعهد نقل عمال ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة المنوفية بهواش  -بملك  /نور الهدى
محمد غريب زيدان
 - 93فوزى انور فوزى الكردى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2761
ورقم قيد  29788محل رئيسى عن قهوة ,بجهة محافظة المنوفية ش-الحصوة بملك/طه على رزق
 - 94محمد سعيد مشرف جبريل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2782
ورقم قيد  29789محل رئيسى عن مطعم فول و طعمية ,بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبرى بملك/محمد
صلح محمد خليل
 - 95طاهر جميل جمال سعد ا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2784
ورقم قيد  29790محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل و اكسسوارات ,بجهة محافظة المنوفية محل رقم
 F127بالدور الول علوى قطعه رقم بدون محور خدمات الحي السابع بالمول التجاري سيتي مول  -بملك  /شركة
الوفا جروب ( شركة ماجد على فرحات وشريكيه )
 - 96نادية محروس محمد الدبوس تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2785
ورقم قيد  29791محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية دمليج -بملك/ياسين محمد عبدالرحيم
سويلم
 - 97محمد فوزى سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2786
ورقم قيد  29793محل رئيسى عن حظيرة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية جزى -م منوف -بملك /
فوزى سليمان محمد خليل
 - 98امين عبداللطيف امين الخولي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2787ورقم قيد  29794محل رئيسى عن توريدات مكتبه ( فيما عدا توريد اجهزة الكمبيوتر و الطباعة و
النترنت و توريد العمالة والملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة المنوفية سدود -بملك  /صلح عبدالمؤمن السيد
 - 99احمد رمضان محمد شاهين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2789
ورقم قيد  29795محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية طريق برهيم بملك/ابراهيم محمد حامد
ابواحمد
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 - 100فريد عبدالمنعم محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2794ورقم قيد  29796محل رئيسى عن معمل البان ,بجهة محافظة المنوفية برهيم -م منوف -بملك /طة
عبدالغنى حافظ
 - 101سارة حافظ محمد غيط تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 2797
ورقم قيد  29797محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة المنوفية سدود -م منوف -بملك /سميرة عبدالفتاح
محمد مخلوف
 - 102انجلو هانى رزق خير نجا تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2799ورقم قيد  29798محل رئيسى عن توريدات كهربائية ,بجهة محافظة المنوفية محل رقم  7قطعة
الرض رقم  15محور خدمات الحى الثاني  -بملك  /عصام عاطف اسماعيل عبدالمجيد  /مصطفى ابراهيم
مصطفى حجاج
 - 103محمد مختار سليمان الدعبس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2800ورقم قيد  29799محل رئيسى عن تجارة قماش ,بجهة محافظة المنوفية زاوية رزين-بملك/مختار
سليمان سليمان الدعبس
 - 104كريم هانى احمد الكومى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 2802
ورقم قيد  29800محل رئيسى عن محل بيع الشنط ,بجهة محافظة المنوفية شارع الخضرى-بملك/هانى احمد
مصطفى الكومى
 - 105كريم مجدى على سليمان قش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2803ورقم قيد  29801محل رئيسى عن توريدات عمومية( فيما عدا توريدالعمالة والنترنت والملبس
العسكرية ) ,بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات -وحده مهنية رقم 4بالقطعه رقم  21الدور الرابع بعد الرضى
محور خدمات الحى الثانى -بملك /السيد محمد رجب قطب
 - 106سمر محمد درويش عبدربة تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 2804
ورقم قيد  29802محل رئيسى عن تخاطب و تأهيل و تدريب (فيما عدا المن والحراسة والنترنت
بعدالحصول على التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد امام مجلس المدينة  -بملك/عماد
حمدى محمود بكير
 - 107مصطفى سمير امين البغدادى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2806ورقم قيد  29803محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا الكبرى -بملك/
سمير امين البغدادى
 - 108نورهان ايمن عبدالهادى معاذ تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2807ورقم قيد  29804محل رئيسى عن حظيرة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية منشاه سلطان -
بملك/ايمن عبدالهادى سليمان معاذ
 - 109احمد درغامى محمود فليفل تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 2809
ورقم قيد  29805محل رئيسى عن رحلت داخليه ونقل عمال (دون اعمال شركات السياحه وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة المنوفية صنصفط م/منوف
بملك/جملت فتحى عبد العال السعدنى
 - 110ولء عبد الجواد حامد عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2812ورقم قيد  29806محل رئيسى عن خدمات محمول (فيما عدا خدمات النترنت) ,بجهة محافظة
المنوفية شبرا بلوله م/منوف بملك/احمد اسماعيل موسى
 - 111محمود سالم محمد سالم صقر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2813ورقم قيد  29807محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلولة بملك/سالم
محمد سالم صقر
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 112عبدالرحمن على مصطفى خليفة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2814ورقم قيد  29808محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة المنوفية منشاه غمرين بملك/على
مصطفى على خليفة
 - 113اضواء محمد عبدا على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2815ورقم قيد  29809محل رئيسى عن مصنع لنفخ العبوات البلستيك ,بجهة محافظة المنوفية قطعه
الرض رقم 195محور المنطقه الصناعية السابعه  -بملك/طاهر فتحى خلوصى رزق
 - 114ماهر حسين مبروك معنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 2819
ورقم قيد  29810محل رئيسى عن مزرعه دواجن تسمين وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية زاويه رازين م/
منوف بملك/عبد ا ابراهيم ابراهيم
 - 115حسن عبد الجواد حسن سمك تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2820ورقم قيد  29811محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية جزى م/
منوف بملك/عبد الجواد حسن عبد الحميد سمك
 - 116علم محمد مصرى الورورى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2828ورقم قيد  17975رئيسى آخر عن مكتب توريدات وتجارة مواد بناء -مستلزمات مصانع وقطع غيار,
بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات مكتب  4اعلى محلت السوق التجارى المنطقة السكنية الثانية -المجاوره
الثالث -بملك /جمال ابراهيم عطا ا الساهى
 - 117وليد طاهر صابر مكرم ا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2821ورقم قيد  29812محل رئيسى عن ورشة نجارة يدوية ,بجهة محافظة المنوفية شارع المشلوى
السلخانة القديمة  -بملك/زكريا صلح درويش العزب
 - 118صفاء صلح معوض الصعيدى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2825ورقم قيد  29813محل رئيسى عن محل ملبس(فيما عدا الملبس العسكرية) ,بجهة محافظة المنوفية
شارع الجلء بملك/عماد زاهر حسن عمار
 - 119عماد الدين السيد صديق النحاس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2833ورقم قيد  29814محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية و نقل عمال(داخل جمهورية مصر العربية)(
وبعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة المنوفية
غمرين بملك/وفاء السيد صديق النحاس
 - 120محمود سعيد خليفة ابوالسعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2834ورقم قيد  29815محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين-بملك/خليفة
سعيد خليفه ابوالسعود
 - 121حماده محمد عمر اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2838ورقم قيد  29816محل رئيسى عن محل بيع ادوات رى بالتنقيط ,بجهة محافظة المنوفية كفر داود
بملك/محمد صبحى محمد البقالى
 - 122عل عبدالحى عبدالعزيز منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2845ورقم قيد  29818محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة المنوفية سدود بملك/ابراهيم عبدالجابر
ابراهيم
 - 123خالد صابر احمد عرفه تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2877
ورقم قيد  9265رئيسى آخر عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى
اخر بناحيه الخطاطبه -حوض الجبل م/السادات بملك/عمرو اسماعيل صابر احمد
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 - 124هانم حامد كوراني السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2854
ورقم قيد  29821محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة المنوفية
شارع بورسعيد  -بملك  /احمد نبوي عبدالفتاح زهران
 - 125عبدالكريم السيد على حشاد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2860ورقم قيد  29822محل رئيسى عن حظيرة مواشى و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية غمرين-بملك/
محمد محمد عبدا عبدالغنى
 - 126رجب فايز كامل عيسى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2867
ورقم قيد  29823محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم  5عمارة
رقم 512نموذجHالمنطقة السكنية الثانية
 - 127محمد ابراهيم حمزه عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2868ورقم قيد  29824محل رئيسى عن ورشه ميكانيكى ,بجهة محافظة المنوفية برهيم م /منوف بملك عبد
العاطى محمد عبد العاطى المبابى
 - 128ياسر عبده عبد الحميد ابو جروه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2869ورقم قيد  29825محل رئيسى عن معمل تجميع وتوزيع البان ,بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلوله
م/منوف بملك/وليد عبد المرضى عبد المجيد السيد علم
 - 129محمد كرم عبدالعاطى حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2875ورقم قيد  29826محل رئيسى عن كسارة بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا-بملك/احمد كرم
عبدالعاطى
 - 130عماد صليب يوسف الجمل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2881
ورقم قيد  29827محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع (داخل جمهوريه مصر العربيه وفيما عدا اعمال شركات
السياحه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة
المنوفية كفر داود م/السادات بملك/صبحى صبرى عبد العظيم
 - 131عنتر محمد عبدالحكيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2883ورقم قيد  29829محل رئيسى عن بيع لحوم مجمده ,بجهة محافظة المنوفية باكيه  37سوق الخضار -
بملك /لطفى محمد هاشم مبارك
 - 132باسم اسماعيل محمود نصر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2884ورقم قيد  29830محل رئيسى عن محل تجارة حدايد و عدد ,بجهة محافظة المنوفية محل رقم8قطعه
رقم25محور خدمات الحى الثانى بملك/عمرو عز عبدالحليم الديب
 - 133اسامه سالم محمد عابد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 2897
ورقم قيد  27198رئيسى آخر عن مكتب هندسى ,بجهة محافظة المنوفية وحده  1عمارة  6نموذج ه شارع
ابوبكر الصديق المنطقة السكنية الولى بملك/سميحه رزق رمضان الصباغ
 - 134هبه عادل عبدالنبى سليمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2891ورقم قيد  29833محل رئيسى عن مكتبه(فيما عدا تصوير المستندات) ,بجهة محافظة المنوفية غمرين
بملك/اشرف محمد زكى عبدالرازق
 - 135صبحى ابراهيم يوسف احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  2894ورقم قيد  29835محل رئيسى عن خدمات بيئية و تدوير مخلفات ,بجهة محافظة المنوفية كفر
داود بملك/زينب حسن يسين
 - 136فايز عادل عبدالسلم عمر الدروجى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  2902ورقم قيد  29836محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 2محور
خدمات الحى الثانى خلف السينما الشتوى محل رقم  2بملك/محمد خالد محروس
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 137صبرى صلح بسيونى محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 2930ورقم قيد  23853رئيسى آخر عن مكتب رحلت داخلية( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى دون اعمال شركات السياحة ) ,بجهة محافظة المنوفية بناحية جزى م
منوف -بملك/ايمن محمد بسيونى العزب
 - 138محمد رزق محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 2931
ورقم قيد  29837محل رئيسى عن كافية ,بجهة محافظة المنوفية ش/الحصرى-بملك/امانى صبحى محمد
 - 139محمد محسن عبدالرازق عمر تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 2940ورقم قيد  29838محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة المنوفية صنصفط-بملك/ماجى احمد شوقى
حنفى

فروع الفراد
 - 1مريم جميل كامل رزق قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  2476ورقم قيد  19619محل فرعى عن
مخزن لتجاره المواد الغذائيه بجهة محافظة المنوفية السادات الخطاطبه المحطه بملك اشرف ساويرس عوض ساويرس
 - 2مريم جميل كامل رزق قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  2479ورقم قيد  19619محل فرعى عن
مخزن لتجاره المواد الغذائيه بجهة محافظة المنوفية السادات الخطاطبه المحطه بملك اشرف ساويرس عوض ساويرس
 - 3محمد كمال عبد القادر سلمه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  2764ورقم قيد  27644محل فرعى
عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها و تسمين بجهة محافظة المنوفية الخطاطبه م /السادات بملك ابانوب مجدى نجاح
بارح

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1شركة سمير ابراهيم واسماء محمد وعمرو عبدالرازق شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  2482ورقم قيد  29711مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضى
بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة بجهة محافظة المنوفية مدينة
السادات -قطعة الرض الزراعية رقم 4أ بئر  2اللفين فدان بملك /عبدالشهيد عبدالوهاب قرطام /وسمير
ابراهيم محفوظ
 - 2شركة  /على ابراهيم على شرف وشريكة محمد نبيه عيد على حماد شركة رأس مالها 1,500,000.000
قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  2497ورقم قيد  29718مركز عام عن تجارة اسمدة ومبيدات
وبذور وشبكات رى ومعدات زراعية بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة  -امام مصنع الغنيمى 5ك طريق مصر
اسكندرية الصحراوى  -بعد حد ال  2كم خارج الزمام بملك  /عاطف ابراهيم على شرف
 - 3شركة محمود عزب احمد عزب و شريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  2617ورقم قيد  29752مركز عام عن ادارة المطاعم والكافيهات بجهة محافظة المنوفية
مول بيراميدز  -المحور المركزي مكتب رقم  - 237بملك  /ياسر زكى محمد اسماعيل
 - 4شركة جمال عبدالجليل فتح ا شكر و شريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  2622ورقم قيد  29754مركز عام عن مكتب نقل ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) بجهة محافظة المنوفية جزى  -بجوار مسجد
الهجره  -بملك  /محمد جمال عبدالجليل فتح ا
 - 5شركه  /دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  2698ورقم قيد  29771مركز عام عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه ؛
التوريدات العموميه (فيما عدا الملبس العسكريه وتوريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت) ؛ تصنيع المواد
الغذائيه لدى الغير بجهة محافظة المنوفية منوف -شارع القرديه من شارع ترعه البطحه بملك/حسن محمد حسن
مطر
 - 6عبدالغنى محمد عبدالغنى النجار وشريكة شركة رأس مالها  2,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  2842ورقم قيد  29817مركز عام عن توريدات عمومية ومقاولت عامة (فيما عدا توريد العمالة
والنترنت والملبس العسكرية ) بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات -مكتب رقم  1نموذج ب عمارة رقم 2
المنطقة الولى -بملك /هانى احمد محمد احمد
 - 7شركه محمود فتحى ابراهيم محمد وشريكه شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  2882ورقم قيد  29828مركز عام عن المقاولت العامه والتشطيبات والتوريدات العموميه (
فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت) بجهة محافظة المنوفية السادات شقه رقم  7عماره 348
المنطقه السكنيه الحاديه عشر بملك شركه سامى سعد وشركاؤها ويمثلها سامى سعد محمد
 - 8شركة  /احمد محمود الودن وشريكتة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  2885ورقم قيد  29831مركز عام عن المقاولت العامة والتطوير العقارى بجهة محافظة
المنوفية وحدة مهنية  4محور خدمات الحى الثانى بملك  /كمال خميس ابراهيم بدران
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فروع الشركات
 - 1طارق احمد محمد السيد وشريكه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  2448ورقم قيد 29700
فرعى عن صناعه مواسير ووصلت بلستيك والتصدير وتصنيع اغطيه  GPRبجهة محافظة القليوبية تعديل
العنوان الى 16 //ش المجارى  -المدينه الخضراء
 - 2طارق احمد محمد السيد وشريكه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  2448ورقم قيد 29700
فرعى عن صناعه مواسير ووصلت بلستيك والتصدير وتصنيع اغطيه  GPRبجهة محافظة المنوفية رقم 19
المنطقه السادسه الصناعيه -مركز السادات
 - 3محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى و شركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  2552ورقم قيد
 29736فرعى عن تجاره الملبس الجاهزه بجهة محافظة القاهرة محل  1بالعقار  21بلوك  108مساكن
صقر قريش الحى العاشر الدور الرضى
 - 4محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى و شركاه قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  2552ورقم قيد
 29736فرعى عن تجاره الملبس الجاهزه بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش ارضى و اول علوى و ثانى
علوى محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى
 - 5شركة صلح الدين محمد محمد عثمان وشريكه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  2571ورقم قيد
 6373فرعى عن أعمال المقاولت العموميه والنشاءات المعدنيه وتوريد جميع المواد والمعدات اللزمه
وتصنيع ملبس (فيما عدا الملبس العسكريه) ومستلزمات أطباء من أقمشه غير منسوجه وقناع طبى (كمامه)
للوجه من أقمشه غير منسوجه وصناعه الجهزه والمعدات الطبيه ولوازمها والدوات والمستلزمات الطبيه 0
بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع للشركه بناحيه السادات -وحده رقم  210بمجمع الصناعات الصغيره
والمتوسطه بالمنطقه الصناعيه المطورين
 - 6شركه الندلس للمقاولت العموميه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  2571ورقم قيد 6373
فرعى عن أعمال المقاولت العموميه والنشاءات المعدنيه وتوريد جميع المواد والمعدات اللزمه وتصنيع
ملبس (فيما عدا الملبس العسكريه) ومستلزمات أطباء من أقمشه غير منسوجه وقناع طبى (كمامه) للوجه من
أقمشه غير منسوجه وصناعه الجهزه والمعدات الطبيه ولوازمها والدوات والمستلزمات الطبيه  0بجهة محافظة
المنوفية تم افتتاح فرع للشركه بناحيه السادات -وحده رقم  210بمجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه بالمنطقه
الصناعيه المطورين
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1ناجى محمود ابراهيم السيد البكراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27753قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 2786وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد لترك التجاره نهائيا
 - 2ايمان سعيد محرم المسيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  15338قيد فى  2015-02-10برقم ايداع 306
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 3مها مصطفى محمد زمزم تاجر فرد سبق قيده برقم  20313قيد فى  2018-03-14برقم ايداع 1059
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 4رمضان محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  2185قيد فى  1997-05-22برقم ايداع  294وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطبت صحيف القيد بامر محو لترك التجاره بالنسبه للرئيسى
والرئيسى الخر المقيد برقم  80167شبين الكوم
 - 5حنان فتحى عبد ا الدعوش تاجر فرد سبق قيده برقم  12474قيد فى  2012-03-13برقم ايداع 437
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 6امل مصيلحى محمد المشطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22719قيد فى  2019-03-24برقم ايداع
 1428وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 7فؤاد محمد امين على تاجر فرد سبق قيده برقم  24166قيد فى  2019-11-04برقم ايداع  4795وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 8محمد شعبان فهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  27347قيد فى  2021-03-23برقم ايداع 1721
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 9محمود احمد شحاته اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13477قيد فى  2013-03-20برقم ايداع 528
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره
 - 10محمود محمد على عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  16269قيد فى  2015-10-07برقم ايداع
 2260وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 11عل السيد عبد الحميد خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  6439قيد فى  2002-11-17برقم ايداع 982
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 12نجوى على احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  18655قيد فى  2017-04-11برقم ايداع 1133
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 13محمد رجب على الغول تاجر فرد سبق قيده برقم  21641قيد فى  2018-11-01برقم ايداع 4138
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 14سامى محمد عبد ا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  13211قيد فى  2012-12-27برقم ايداع 2074
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 15اشرف ماهر ابراهيم عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  19952قيد فى  2018-01-18برقم ايداع
 213وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 16منى ابراهيم سيد احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  24668قيد فى  2020-01-08برقم ايداع 84
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 17غانم محمد غانم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7818قيد فى  2005-05-18برقم ايداع  502وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 18احمد محمد السيد عمر عسر(عسر لبيع الدوات المنزليه والجهزه المنزليه) تاجر فرد سبق قيده برقم
 18029قيد فى  2016-11-21برقم ايداع  3047وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل
شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 19احمد محمود موسى السيد شعله تاجر فرد سبق قيده برقم  24542قيد فى  2022-04-14برقم ايداع
 1846وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد و ذلك للستغناء عنه
 - 20قمر محمد محمد السيد الربيعى تاجر فرد سبق قيده برقم  28067قيد فى  2021-08-31برقم ايداع
 3533وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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 - 21احمد عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  1469قيد فى  1996-03-20برقم ايداع  92وفى
تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد لترك التجاره نهائيا
 - 22تغريد محمد عبد الرحمن امام تاجر فرد سبق قيده برقم  15582قيد فى  2015-04-02برقم ايداع
 807وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
بالنسبه للرئيسى الخاص بنشاط كافتيريا والرئيسى الخر الخاص بنشاط مكتبه
 - 23تغريد محمد عبدالرحمن امام تاجر فرد سبق قيده برقم  15582قيد فى  2018-04-11برقم ايداع
 1434وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 24احمد رجب محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  21018قيد فى  2019-12-16برقم ايداع 5581
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 25عمرو جمال على محمد سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  27318قيد فى  2021-04-12برقم ايداع
 1634وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال
التجارة نهائيا
 - 26ناهد نجيب سامى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  28972قيد فى  2022-01-17برقم ايداع 265
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 27انتصار صبحي ضيف فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  4451قيد فى  1999-11-14برقم ايداع 1267
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 28انتصار صبحي ضيف فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  7108قيد فى  2004-02-25برقم ايداع 165
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 29فريد محمد ابراهيم شهاب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  11327قيد فى  2010-12-19برقم ايداع
 1729وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 30محمد شاكر ابراهيم ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم  27293قيد فى  2021-04-07برقم ايداع
 1566وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 31هانى السيد نبوى داعوش تاجر فرد سبق قيده برقم  17969قيد فى  2016-11-06برقم ايداع 2909
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 32اشرف ساويرس عوض ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  5179قيد فى  2000-10-31برقم ايداع
 1122وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 33احمد يسن يسن جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  13556قيد فى  2018-05-27برقم ايداع  1960وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة للستغناء عنة نهائيا
 - 34نادى توفيق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  19847قيد فى  2018-01-01برقم ايداع  1وفى تاريخ
 2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 35محمد سعيد محمد عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  22610قيد فى  2019-03-12برقم ايداع
 1199وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محوللستغناء عن الفرع
 - 36عماد محمود عطية حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  29127قيد فى  2022-02-14برقم ايداع 738
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 37مصطفى عبده على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى  2021-05-18برقم ايداع
 2066وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك للستغناء عنه
 - 38مصطفى عبده على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى  2020-03-03برقم ايداع
 1029وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو و ذلك للستغناء
عنه
 - 39شريف يحى محمد واصل تاجر فرد سبق قيده برقم  19014قيد فى  2017-07-10برقم ايداع 1950
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 40اسلم رمضان جيوشى المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم  19774قيد فى  2021-03-16برقم ايداع
 1138وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد للستغناء عنه نهائيا
 - 41عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2509وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو للستغناء عنه
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 - 42محمد السيد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  9947قيد فى  2016-11-22برقم ايداع  3068وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه
 - 43احمد يسرى فتحى مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم  10552قيد فى  2010-01-05برقم ايداع  17وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا للرئيسى والفرع
 - 44غاده فؤاد محمد الناطلى تاجر فرد سبق قيده برقم  24287قيد فى  2019-11-20برقم ايداع 5095
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 45محمد نعيم احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29569قيد فى  2022-05-08برقم ايداع  2036وفى
تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفةالقيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 46محمد صبرى عبد القوى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  10501قيد فى  2009-12-08برقم ايداع
 1426وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 47محمد حجازى رضوان حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  28837قيد فى  2021-12-26برقم ايداع
 5456وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 48طارق احمد سليمان على عيطه تاجر فرد سبق قيده برقم  20704قيد فى  2018-05-23برقم ايداع
 1917وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 49محمد هانى محروس حفنى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  21490قيد فى  2018-10-14برقم ايداع
 3775وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 50سحر سامي عبدالستار السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم  26432قيد فى  2020-11-24برقم ايداع
 4112وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 51عبدالحميد عبدالحميد عبدالهادى الواقع تاجر فرد سبق قيده برقم  28523قيد فى  2021-11-09برقم
ايداع  4687وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 52مازن يحى ابراهيم مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  11447قيد فى  2011-02-22برقم ايداع 217
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 53احمد السيد عبدالقادر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  13360قيد فى  2013-02-11برقم ايداع 275
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره بالنسبه
للرئيسى والرئيسى الخر
 - 54احمد السيد عبدالقادر فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  13360قيد فى  2015-10-22برقم ايداع 2493
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عن الرئيسى الخر
 - 55عوض محمد عوض الشوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم  21732قيد فى  2018-07-15برقم ايداع
 4369وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 56سمر جمال واعر عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  25503قيد فى  2020-07-16برقم ايداع
 1955وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 57عزه شعبان زكي نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  26011قيد فى  2020-09-22برقم ايداع 3033
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد و ذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 58هبه كرم نبوى محمد رستم تاجر فرد سبق قيده برقم  26056قيد فى  2020-09-28برقم ايداع 3167
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا
 - 59ام الهنا محمد مرسى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  29029قيد فى  2022-01-24برقم ايداع 409
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
 - 60مدحت مجدى صابر السخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  14701قيد فى  2014-07-21برقم ايداع
 1241وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا
 - 61محمد عبد السلم على فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  20426قيد فى  2018-03-28برقم ايداع
 1289وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 62احمد صابر عبد السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  13942قيد فى  2013-10-21برقم ايداع 1603
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 63وليد محمد السيد علوش تاجر فرد سبق قيده برقم  14666قيد فى  2014-07-08برقم ايداع 1156
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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 - 64محمد السيد عبدالحليم حجو تاجر فرد سبق قيده برقم  20203قيد فى  2018-02-26برقم ايداع 815
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 65ريهام خالد عبدالعظيم زهو تاجر فرد سبق قيده برقم  20947قيد فى  2018-07-17برقم ايداع 2511
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 66سماح محمد مصطفى محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  21897قيد فى  2018-12-09برقم
ايداع  4756وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك
لعتزال التجارة نهائيا
 - 67راند علي لطفي عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  26804قيد فى  2021-01-21برقم ايداع 255
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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رأس المال
 - 1مبروك عبدالموجود مبروك الطملوي تاجر فرد سبق قيده برقم  4651قيد فى  2000-02-26برقم ايداع
 207فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 2دامو ناروز حنين اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  19304قيد فى  2017-09-11برقم ايداع  2666فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3سماح قدرى محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  20705قيد فى  2018-05-24برقم ايداع  1918فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 4عبدالرازق احمد عبدا عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  15796قيد فى  2015-05-20برقم ايداع
 1276فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 5مصطفى محمد عبدالونيس منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  20598قيد فى  2018-05-03برقم ايداع
 1675فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6سوزان عبد الفتاح اسماعيل حلوة تاجر فرد سبق قيده برقم  15139قيد فى  2014-12-15برقم ايداع
 2345فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 7اسامه رشاد شرف البيه تاجر فرد سبق قيده برقم  16235قيد فى  2015-10-04برقم ايداع  2218فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 8احمد طارق احمد ابوداغر تاجر فرد سبق قيده برقم  21371قيد فى  2018-09-27برقم ايداع 3522
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 9عمرو عيسى نجيب عوض حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  29552قيد فى  2022-04-26برقم ايداع
 1984فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10الجارحى قابل الجارحى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  13142قيد فى  2012-11-26برقم ايداع
 1891فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 11محمد جابر محمود العنترى تاجر فرد سبق قيده برقم  15761قيد فى  2015-05-12برقم ايداع
 1198فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 12يسرى عبدالحميد احمد قابل تاجر فرد سبق قيده برقم  19206قيد فى  2017-08-16برقم ايداع 2235
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 13احمد يوسف جابر السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11490قيد فى  2011-03-06برقم ايداع 300
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 14رمضان ابراهيم صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29604قيد فى  2022-05-17برقم ايداع
 2175فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15محمد عبد السلم عبد الحميد على راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  12216قيد فى  2011-12-01برقم
ايداع  1762فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16نصره جودة محمد جحا تاجر فرد سبق قيده برقم  17730قيد فى  2016-08-25برقم ايداع  2339فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17محمد جمال عبدالمعز نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  24578قيد فى  2019-12-25برقم ايداع 5775
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 18زاهر محمد محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24165قيد فى  2019-11-04برقم ايداع 4794
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 19مايكل يعقوب حنا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  4515قيد فى  1999-12-12برقم ايداع  1398فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20محمود عاطف عبدالرؤف رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  24673قيد فى  2020-01-09برقم ايداع
 100فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 21عطيات محمد عبدالعاطى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  25008قيد فى  2020-02-18برقم ايداع
 811فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 22محمد السيد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  9947قيد فى  2009-01-25برقم ايداع  88فى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 23محمد فتحى احمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  28285قيد فى  2021-10-04برقم ايداع 4061
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 24محمد السيد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  9947قيد فى  2009-01-25برقم ايداع  88فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 25اكرامى محمد محمد رشاد الزرقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  27948قيد فى  2021-08-10برقم ايداع
 3248فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26الهام عطيه يوسف عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  12628قيد فى  2012-05-20برقم ايداع  819فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27ايمن نور محمد دكرونى تاجر فرد سبق قيده برقم  27579قيد فى  2021-06-07برقم ايداع 2348
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28اسلم رفعت على سويدان تاجر فرد سبق قيده برقم  29377قيد فى  2022-03-22برقم ايداع 1469
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 29محمود رمضان محمود حداد تاجر فرد سبق قيده برقم  21538قيد فى  2018-10-17برقم ايداع
 3869فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 15,000.000
 - 30احمد عبدا نجم قديحه تاجر فرد سبق قيده برقم  27605قيد فى  2021-06-10برقم ايداع  2410فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 31عبدة عادل عبدالرسول حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  29179قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 893فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 32هارون جمال هارون فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  29373قيد فى  2022-03-22برقم ايداع 1460
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 33محمد سعيد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29820قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2849
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 34سهير سعيد محمد صالح عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  29834قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
 5656فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 15,000.000
 - 35محمد مصطفى ابراهيم الدبلى تاجر فرد سبق قيده برقم  16328قيد فى  2015-10-21برقم ايداع
 2375فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 36سماح سامى محمدالصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  16968قيد فى  2016-03-01برقم ايداع 639
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 37هشام رضا عبد السيد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  23508قيد فى  2019-07-25برقم ايداع
 3268فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 38نبيل ايمن صفوت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24288قيد فى  2019-11-19برقم ايداع  5098فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 39ابراهيم حسين السيد الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  25443قيد فى  2020-07-12برقم ايداع
 1848فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 40سمر صلح عبدالفتاح سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  29272قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
 1164فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 41محمد عشرى توفيق عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  14533قيد فى  2014-05-20برقم ايداع
 875فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 42محمد موسى عبدالمحسن الحجرى تاجر فرد سبق قيده برقم  20317قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
 1071فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
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العناوين
 - 1محمود السيد محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  16733قيد فى  2016-01-19برقم ايداع 170
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك  /فتحى
عبدالمرضى حسنين ابو الحسن
 - 2احمد عبدالرؤف احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  17224قيد فى  2016-04-17برقم ايداع
 1195وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
احمد عبدالرؤف احمد خليفة بناحية السادات  -مكتب رقم  1الدورالثانى العلوى مول قرطبة التجارى
 - 3مريم جميل كامل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  19619قيد فى  2017-11-16برقم ايداع 3539
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه
السادات الخطاطبه المحطه بملك اشرف ساويرس عوض ساويرس بنشاط مخزن لتجاره المواد الغذائيه افتتح فى 2
2022/ 6/وقيد برقم تابع 19619منوف
 - 4مريم جميل كامل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  19619قيد فى  2017-11-16برقم ايداع 3539
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح رئيسى اخر بناحيه السادات
الخطاطبه المحطه بملك اشرف ساويرس عوض ساويرس بنشاط مخزن لتجاره المواد الغذائيه افتتح فى 6/ 2
 2022/وقيد برقم تابع  19619منوف
 - 5اسماء ابراهيم محمد الدعباس تاجر فرد سبق قيده برقم  21070قيد فى  2018-08-07برقم ايداع
 2792وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح محل
رقم 4محور خدمات الحى الثانى قطعه رقم  3بجوار سينما الشتوى بملك ورثه السيد  /نصر محمد الصاوى
وورثه  /احسان عبد الحميد عمران
 - 6شريف حسين السيد ابو مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  28413قيد فى  2021-10-24برقم ايداع
 4405وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان بالنسبه للمحل
الرئيسى ليصبح طهواى م/أشمون بملك/عطا ا عبد الخالق عطا ا
 - 7رمضان محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  2185قيد فى  1997-05-22برقم ايداع  294وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم شطب السجل بالنسبه للمحل الرئيسى المقيد
برقم  2185منوف والرئيسى الخر بناحيه الباجور شبين الكوم برقم  80167شبين الكوم
 - 8محمد حسنى محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  27937قيد فى  2021-08-08برقم ايداع 3222
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح سروهيت م/
منوف بملك/حسنى محمد عفيفى يونس
 - 9ابراهيم الشحات عوض حسن الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  19694قيد فى  2017-11-28برقم
ايداع  3702وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى
اخر بناحية كفرداود م السادات -بملك /الشحات عوض حسن الجوهرى بغرض ميزان بسكول للحاصلت
الزراعية وقيدبرقم تابع  19694منوف
 - 10محمد عوض عبدالرازق خليل البهوفى تاجر فرد سبق قيده برقم  23369قيد فى  2019-07-07برقم
ايداع  2961وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
/السادات  -مول قرطبه محل رقم  93بملك  /مادلين عبدالمسيح عطا
 - 11عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 3458وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح رئيسى اخر بناحيه
تلوانه م/الباجور بملك/أشرف عبد السميع عماره نشاطه/خرازه بلستيك وقيد برقم تابع  28036منوف
 - 12هوايده عبده على عبده البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  11521قيد فى  2011-03-13برقم ايداع
 342وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
هوايدة عبدة على عبدة البسيونى بناحية كفر السنابسة م منوف
 - 13سوزان عبد الفتاح اسماعيل حلوة تاجر فرد سبق قيده برقم  15139قيد فى  2014-12-15برقم ايداع
 2345وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
عبدالناصر محمود صديق احمد
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 22 of 43

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 14تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد جمال حسن على (جمال اوتو) تاجر فرد سبق قيده برقم 20410
قيد فى  2018-03-27برقم ايداع  1261وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منوف نهايه شارع الزراعه مقابل مستشفى هرمل بملك/احمد مسعد سيد احمد
ابوالريفى
 - 15محمد جابر صابر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  12442قيد فى  2012-02-29برقم ايداع 354
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بناحية الزيتون  287-أ
ترعة الجبل بنشاط مقاولت وتوريدات عامة
 - 16جبريل صالح عبد الحميد رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16478قيد فى  2015-11-24برقم ايداع
 2672وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
جبريل صالح عبدالحميد رحيم
 - 17جبريل صالح عبد الحميد رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16478قيد فى  2015-11-24برقم ايداع
 2672وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل نشاط المحل الرئيسى
الخر ليصبح /تعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة وصناعة الحلوى الجافة بانواعها وصنع اللبان وصنع
الشيكولتة ومنتجاتها
 - 18الجارحى قابل الجارحى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  13142قيد فى  2012-11-26برقم ايداع
 1891وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك
الطالب (الجارحى قابل الجارحى حسن )بناحيه منوف
 - 19يسرى عبدالحميد احمد قابل تاجر فرد سبق قيده برقم  19206قيد فى  2017-08-16برقم ايداع
 2235وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح السادات
 عقار  12مكتب باعلى السوق التجاري بالولى  -بملك  /محمود عبدا عبدالنبي وهيدى - 20اشرف ماهر ابراهيم عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  19952قيد فى  2018-01-18برقم ايداع
 213وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء المحل الرئيسى الخر
للستغناء عنه نهائيا
 - 21رضا السيد محمد عوف تاجر فرد سبق قيده برقم  27561قيد فى  2021-06-03برقم ايداع 2295
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك  /عبدالفتاح
عبدالعزيز الصباغ ( و شهرته شحته )
 - 22هارون جمال هارون فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  29373قيد فى  2022-03-22برقم ايداع
 1460وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
الخطاطبة  -م السادات بملك  /جمال هارون فرج بغرض مكتب استيراد وتصدير
 - 23على متولى محمد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  17856قيد فى  2016-10-10برقم ايداع 2657
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه دمياط
الجديده م /كفر سعد المنطقه الصناعيه القطعه  32/ 8بملك عاطف حامد محمد غنيم بنشاط تعبئه زيوت نباتيه
افتتح فى  2022/ 6/ 9وقيد برقم  /دمياط
 - 24احمد محمود موسى السيد شعله تاجر فرد سبق قيده برقم  24542قيد فى  2019-12-19برقم ايداع
 5678وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية السادات محل  1عقار 79
بالمنطقه السكنيه الثالثه بملك هشام عزام محمد يونس
 - 25احمد محمود موسى السيد شعله تاجر فرد سبق قيده برقم  24542قيد فى  2019-12-19برقم ايداع
 5678وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح محل
 30مول البنوك بالدور الرضى بملك/سمير رمضان ابو خلف مع الغاؤه لل ستغناء عنه
 - 26محمد سعيد محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  29665قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
 2346وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
جمال السيد عبدالمقصود البجربناحية سرس الليان  -سكة الثمانية
 - 27احمد يوسف جابر السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11490قيد فى  2011-03-06برقم ايداع 300
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /بناحية سرس
الليان  -شارع الربعين بملك  /حمدى عبدالمجيد الحول
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 - 28احمد رجب محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  21018قيد فى  2018-07-30برقم ايداع 2674
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء
عنه نهائيا
 - 29احمد امين محمد عبد المطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  28982قيد فى  2022-01-18برقم ايداع
 292وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/رضا
منصور اسماعيل شرف
 - 30محمود اشرف محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28297قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
 4095وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /محل
رقم  2قطعه رقم  7محور خدمات الحى الثانى بناحية السادات -بملك/ماجدة احمد متولى عبدالفتاح
 - 31محمد عاطف حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  29644قيد فى  2022-05-23برقم ايداع
 2290وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بناحيه بندر
دمنهور -شارع الحميات امام مجمع مواقف دمنهور بوابه رقم  8بملك/ابراهيم متولى الفرحاتى
 - 32احمد فريد عبدالحميد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  17338قيد فى  2016-05-12برقم ايداع
 1437وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية
منوف برج الصفوة شارع القط ميدان الحصوة طريق برهيم بملك  /طاهر فريد عبدالحميد سلمة
 - 33ليلى احمد عبدالسلم القن تاجر فرد سبق قيده برقم  28946قيد فى  2022-01-13برقم ايداع 190
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك  /رضا
منصور اسماعيل شرف بناحية زاوية رازين
 - 34احمد يسن يسن جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  13556قيد فى  2013-04-15برقم ايداع  703وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر بنشاط مكتبة
وخردوات وذلك للستغناء عنة نهائيا المقيد برقم  13556منوف
 - 35يسرى عبدالرحمن عبدالعزيز حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22826قيد فى  2019-04-07برقم ايداع
 1673وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /بناحية
منوف شارع بورسعيد -برج الحرمين -بملك /عباس واحمد ومحمد سلمة عباس
 - 36محمد جمال عبدالمعز نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  24578قيد فى  2019-12-25برقم ايداع
 5775وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /كفر
فيشا م منوف بملك  /ابراهيم حسانين السيد شعبان
 - 37انتصار حسن عيسوى ابوحلوه تاجر فرد سبق قيده برقم  17540قيد فى  2016-07-10برقم ايداع
 1899وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
حسام خالد فتحى عربيه  -بناحيه بالمشط
 - 38زاهر محمد محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24165قيد فى  2019-11-04برقم ايداع 4794
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه كفر داود
م /السادات  -بملك ممدوح فتح ا محمود الرفاعى
 - 39شريف صابر مغاورى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  24844قيد فى  2020-01-30برقم ايداع
 458وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
عبدالمنجى محمد بدر باظه بناحية دمليج
 - 40عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  25598قيد فى  2020-08-04برقم
ايداع  2179وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
 /وحدة رقم  / 308ب الدور الثالث علوى المنطقة السكنية السابعة عشر مول دار مصر بملك  /يوسف احمد
عبدالمجيد على
 - 41مصطفى عبده على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى  2011-09-27برقم ايداع
 1430وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحية
الخطاطبة  -م السادات بغرض مخبز بلدى و ذلك للستغناء عنه
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 - 42مصطفى عبده على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى  2011-09-27برقم ايداع
 1430وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
الخاص بنشاط تجارة دقيق و ذلك للستغناء عنه
 - 43اسلم رمضان جيوشى المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم  19774قيد فى  2017-12-18برقم ايداع
 3906وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية السادات  -قطعه رقم  194محور
المنطقة الصناعية السابعه  -بملك  /امانى عبدا عبدالقادر
 - 44اسلم رمضان جيوشى المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم  19774قيد فى  2017-12-18برقم ايداع
 3906وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
الخاص بنشاط حظيرة مواشى حلبة وتجارتها بناحية سرس الليان شارع سكه الشجره بملك هشام جابر سند سراج
الدين وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 45محمد كمال عبدالعزيز الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  26367قيد فى  2020-11-16برقم ايداع
 3962وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع
الجزائر -سرس الليان -بملك /سماح حامد عبد المعز حجازى
 - 46محمد كمال عبدالقادر سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  27644قيد فى  2021-06-17برقم ايداع
 2523وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه الخطاطبه
م /السادات بملك ابانوب مجدى نجاح بارح بنشاط حظيره مواشى حلبه وتجارتها وتسمين افتتح فى 6/ 20
 2022/وقيد برقم تابع  27644منوف
 - 47عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2509وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينه سرس الليان -ش /بورسعيد
حاره داود من ش/الربعين -بملك  /احمد عبدالحكم احمد
 - 48عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 3458وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تلوانه م/الباجور بملك/أشرف عبد
السميع عماره
 - 49عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 3458وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينه سرس الليان -ش /بورسعيد
حاره داود من ش/الربعين -بملك  /احمد عبدالحكم احمد
 - 50محمد السيد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  9947قيد فى  2009-01-25برقم ايداع  88وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحيه منوف شارع
الجمهوريه بالنادى الوطنى بملك مديريه الشباب والرياضه م/منوف
 - 51احمد يسرى فتحى مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم  10552قيد فى  2010-01-05برقم ايداع  17وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا الكائن
بناحية القاهرة الجديدة فيل 57المنطقه الخامسه الحى الرابع التجمع الخامس بنشاط مكتب مقاولت عمومية
ومتكاملة -
 - 52محمود على محمد على عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  28797قيد فى  2021-12-20برقم ايداع
 5359وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/
جمال محمد محمد الخولى بناحية الحامول المنوفية
 - 53ميشيل فرج عوض ا بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16383قيد فى  2015-11-01برقم ايداع
 2483وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية
السادات  -الخطاطبة بملك  /ابانوب مجدى نجاح
 - 54علم محمد مصرى الورورى تاجر فرد سبق قيده برقم  17975قيد فى  2016-11-06برقم ايداع
 2916وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
السادات مكتب  4اعلى محلت السوق التجارى المنطقة السكنية الثانية -المجاوره الثالث -بملك /جمال ابراهيم عطا
ا الساهى بغرض مكتب توريدات وتجارة مواد بناء -مستلزمات مصانع وقطع غيار وقيدبرقم تابع 17975
منوف
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 - 55خالد صابر احمد عرفه(عرفة لتجارة العلف ) تاجر فرد سبق قيده برقم  9265قيد فى 2007-12-09
برقم ايداع  1289وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل
رئيسى اخر بناحيه الخطاطبه -حوض الجبل م/السادات بملك/عمرو اسماعيل صابر احمد
 - 56مؤمن اسامه محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  27611قيد فى  2021-06-13برقم ايداع 2425
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح هيت م/منوف-
طريق البيشه بملك/اسامه محمد السيد سليم
 - 57سهير سعيد محمد صالح عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  29834قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
 5656وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح محل رقم
 - 12بالدور الول علوي  -منطقه المحو المركزي  -بجوار حديثقه التراث  -مول الزهور  -مدينه السادات -
المنوفيه  -بملك  /محمود محمد حسن القناوي بتاريخ 2022/06/27
 - 58شعبان سعيد جاد الشمونى تاجر فرد سبق قيده برقم  12454قيد فى  2012-03-05برقم ايداع 387
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بناحيه قبلى
طريق كمشوش -م/منوف بملك/شعبان سعيد جاد الشمونى
 - 59محمد مصطفى ابراهيم الدبلى تاجر فرد سبق قيده برقم  16328قيد فى  2015-10-21برقم ايداع
 2375وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
الطالب ( محمد مصطفى ابراهيم الدبلي )
 - 60اسامه سالم محمد عابد تاجر فرد سبق قيده برقم  27198قيد فى  2021-03-24برقم ايداع 1301
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية وحده  1عمارة  6نموذج ه شارع ابوبكر
الصديق المنطقة السكنية الولى بملك/سميحه رزق رمضان الصباغ بنشاط مكتب هندسى افتتح فى 6 / 20
 2022/قيد برقم تابع 27198
 - 61احمد صابر عبد السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  13942قيد فى  2013-10-21برقم ايداع
 1603وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بناحية
السكندرية  -الرمل ابيس القرية الثانية خلف المطافى و ذلك للستغناء عنه
 - 62تامر يحيى مصطفى القارح تاجر فرد سبق قيده برقم  14935قيد فى  2014-10-21برقم ايداع
 1855وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /منوف
شارع عيادة بملك /عادل فاروق امام
 - 63صبرى صلح بسيونى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  23853قيد فى  2019-09-19برقم ايداع
 4031وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
جزى م منوف -بملك/ايمن محمد بسيونى العزب بغرض نشاط مكتب رحلت داخلية بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى دون اعمال شركات السياحة وقد برقم تابع 23853منوف
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النشاط
 - 1وليد عادل فهمى مصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  23296قيد فى  2019-06-25برقم ايداع 2795وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مكتب مقاولت عامه وتوريدات
عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت)
 - 2احمد هانى محمد المالكى تاجر فرد سبق قيده برقم  27365قيد فى  2021-04-19برقم ايداع 1770وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط بيع سيارات حديثه الى النشاط الصلى
 - 3صموئيل نبيل حلمى صالح ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  17232قيد فى  2016-04-18برقم ايداع
1216وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح بقاله
 - 4سوزان عبد الفتاح اسماعيل حلوة تاجر فرد سبق قيده برقم  15139قيد فى  2014-12-15برقم ايداع
2345وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مكتبة وخردوات فيما عدا
تصوير المستندات
 - 5حسام محمد كمال احمد الرباط تاجر فرد سبق قيده برقم  21203قيد فى  2018-09-03برقم ايداع
3135وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح استيراد وتصدير ( فيما عدا
المجموعة  19و الفقرة  36من المجموعة  ) 6و توريدات لوازم الورش و المصانع و الحاصلت الزراعية و
توريدات فى مجال الحبار و الورق و المستلزمات الطبية
 - 6ابوكبشه للرحلت ( حامد معوض محمود معوض ) تاجر فرد سبق قيده برقم  5301قيد فى 2006-01-23
برقم ايداع 53وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مكتب رحلت
داخلية ومتعهد نقل عمال ( دون اعمال شركات السياحة وبعد الحصول على التراخيص الزمة من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى وبعد الحصول على التراخيص الزمة داخل جمهورية مصر العربية )
 - 7جبريل صالح عبد الحميد رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16478قيد فى  2015-11-24برقم ايداع
2672وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /كافتريا
 - 8جبريل صالح عبد الحميد رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16478قيد فى  2019-06-19برقم ايداع
2716وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /تعبئة وتغليف المواد
الغذائية المختلفة وصناعة الحلوى الجافة بانواعها وصنع اللبان وصنع الشيكولتة ومنتجاتها
 - 9الجارحى قابل الجارحى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  13142قيد فى  2012-11-26برقم ايداع
1891وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره ميكانيكيه
 - 10يوسف جلل عبدالرسول هندى تاجر فرد سبق قيده برقم  29103قيد فى  2022-02-08برقم ايداع
646وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح صناعه الموبيليا من الخشب
 - 11ايمان منصور عبد الفتاح منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  29687قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
2418وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مكتب رحلت داخلية ونقل
عمال ( دون اعمال شركات السياحة وبعد الحصول على التراخيص الزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى )
 - 12داليا علي عبد الغني علي تاجر فرد سبق قيده برقم  3349قيد فى  1998-08-16برقم ايداع 760وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مركز بيع ادوية ولقاحات بيطرية
 - 13احمد يوسف جابر السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11490قيد فى  2011-03-06برقم ايداع 300
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مكتب توريدات عمومية ( فيما
عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت )
 - 14احمد رجب محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  21018قيد فى  2018-07-30برقم ايداع 2674وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مكتب شحن وتوصيل (فيما عدا اعمال
البريد ونقل الطرود وخدمات البريد السريع)
 - 15محمود محمد عبد المعطى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  13395قيد فى  2013-02-21برقم ايداع
345وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه (فيما عدا
الملبس العسكريه وتوريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت)
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 - 16سلوى مبروك عبدا الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  27015قيد فى  2021-02-24برقم ايداع 819
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط  /مكتب تسويق عقارى الى النشاط الصلى
 - 17عفاف مشحوت عبد النور الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  28265قيد فى  2021-09-30برقم ايداع
4014وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط بيع ادوية و مبيدات حشرية و ما
يماثلها ( مكافحة افات الصحة العامة ) الى النشاط الصلى
 - 18محمد الشحات عبدالغنى العبد تاجر فرد سبق قيده برقم  22388قيد فى  2019-02-11برقم ايداع 704
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط /جاون جراحى معقم -وملبس داخلية
للعمليات -قناع طبى افارول طبى من اقمشة غير منسوجة
 - 19زاهر محمد محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  24165قيد فى  2019-11-04برقم ايداع 4794
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال (
بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 20شريف صابر مغاورى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  24844قيد فى  2020-01-30برقم ايداع
458وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /بيع فواكة وخضروات
 - 21مصطفى عبده على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى  2021-05-18برقم ايداع
2066وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدي
 - 22مصطفى عبده على منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  12055قيد فى  2011-09-27برقم ايداع
1430وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مخبز سياحي
 - 23اسلم رمضان جيوشى المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم  19774قيد فى  2017-12-18برقم ايداع
3906وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /مصنع خلط وتعبئة اسمدة
ومبيدات
 - 24اسلم رمضان جيوشى المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم  19774قيد فى  2021-03-16برقم ايداع
1138وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /حظيرة مواشى حلبة
وتجارتها
 - 25هانى جمال سليمان عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22664قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
4693وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /تصنيع مستلزمات رى
بالتنقيط ووصلت -صناديق واوعية واقفاص بلستيك للتعبئة
 - 26محمود عاطف عبدالرؤف رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  24673قيد فى  2020-01-09برقم ايداع
100وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح خرازه بلستيك
 - 27عطيات محمد عبدالعاطى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  25008قيد فى  2020-02-18برقم ايداع
811وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /جزارة
 - 28عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
2509وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تجاره وبيع بطاريات وكاوتش سيارات
 - 29عبدالحكم احمد عبدالحكم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28036قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
3458وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح خرازه بلستيك
 - 30اسلم حسنى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15254قيد فى  2015-01-18برقم ايداع 116وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط الستثمار والتطوير العقاري الى النشاط الصلي
 - 31وحيد جوده سيحه جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  25368قيد فى  2020-06-30برقم ايداع 1702وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط تصنيع موبيليا الى النشاط الصلى
 - 32محمود رمضان محمود حداد تاجر فرد سبق قيده برقم  21538قيد فى  2018-10-17برقم ايداع
3869وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح بيع منظفات
 - 33احمد عبدا نجم قديحه تاجر فرد سبق قيده برقم  27605قيد فى  2021-06-10برقم ايداع 2410وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط ليصبح مصنع تحبيب بلستيك لتصنيع
منتجات لدائنية متنوعه(حبيبات و مخلوط بى فى سى تحبيب و خلط)
 - 34محمد سعيد بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29820قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2849
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح مكتب نقل رحلت
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 - 35سهير سعيد محمد صالح عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  29834قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
5656وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط الي  :تجاره ملبس جاهزه ( فيما عد
الملبس العسكريه )
 - 36سمر صلح عبدالفتاح سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  29272قيد فى  2022-03-08برقم ايداع
1164وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تعبئه وتوزيع مواد
غذائيه
 - 37تامر يحيى مصطفى القارح تاجر فرد سبق قيده برقم  14935قيد فى  2014-10-21برقم ايداع 1855
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /تجارة وتعبئة مواد غذائية يدوى
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23296وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-25برقم ايداع  2,795.000الى  :تم تعديل السمة التجارية لتصبح  /مصر المستقبل للمقاولت
العامة والتوريدات العمومية
 - 2فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23500وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  3,254.000الى  :تم تعديل السمة التجارية لتصبح مافازا
 - 3فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  29091وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-07برقم ايداع  628.000الى  :سميحه عبد الكريم محمد خير الدين
 - 4فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22388وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-11برقم ايداع  704.000الى  :ليوجد
 - 5فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19774وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-18برقم ايداع  3,906.000الى  :تم تعديل السمة التجاريه ليصبح /اجرو مكة لخلط وتعبئة السمدة
والمبيدات
 - 6فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  19774وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-16برقم ايداع  1,138.000الى  :تم تعديل السمه التجاريةلتصبح /ليوجد
 - 7فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20526وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-17برقم ايداع  1,498.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح تراست بايب () Trust Pipe
 - 8فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  25368وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-30برقم ايداع  1,702.000الى  :تم تعديل السمة لتصبح /الفادى لتجارة وتصنيع الموبيليا
 - 9فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  27611وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-13برقم ايداع  2,425.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح المؤمن بايب
 - 10فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  29820وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2,849.000الى  :محمد سعيد بيومى محمد
 - 11فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  14935وتم ايداعه
بتاريخ  2014-10-21برقم ايداع  1,855.000الى  :تم تعديل السمة التجارية ليصبح /المجد لتجارة وتعبئة
المواد الغذائية
 - 12فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29830وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2,884.000الى  :تم تعديل السمة التجاريه لتصبح /النصر لتجارة الحدايد
والعدد

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

Page 30 of 43

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1احمد ماجد عبدالستار الخولي وكيل مفوض المقيد برقم قيد  3349وتم ايداعه بتاريخ  1998-08-16برقم
ايداع 760تم التأشير فى تاريخ  1998-08-16بــ تم تعينه وكيل مفوضا بالسجل التجارى
 - 2عصام كمال عبدالحميد قاسم وكيل مفوض المقيد برقم قيد  16814وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-02
برقم ايداع 314تم التأشير فى تاريخ  2016-02-02بــ
 - 3احمد اشرف فرحات عبده وكيل مفوض المقيد برقم قيد  26747وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-13برقم
ايداع 138تم التأشير فى تاريخ  2021-01-13بــ
 - 4ايه عاشور عبدالفتاح عزو وكيل مفوض المقيد برقم قيد  28265وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-30برقم
ايداع 4014تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ
 - 5محمد سعيد بيومى محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  29820وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع 2849تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركه عبد ا السيد ندا وشركائه شركة سبق قيدها برقم  14783قيدت فى  2014-08-26برقم ايداع
 1427وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لحل وفسخ الشركة وقدتسلم كل
شريك حصته فيها بالكامل وليس للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية
 - 2شركة محمد حسن احمد محاريق وشريكة شركة سبق قيدها برقم  25474قيدت فى  2020-07-14برقم
ايداع  1897وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد لحل الشركة وتصفيتها
وقدتسلم كل شريك حصتة فيها بالكامل
 - 3شركه احمد عبدالقوى خضير ومحمد حسن محاريق وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  23233قيدت فى
 2019-06-13برقم ايداع  2334وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
بعد حل وفسخ الشركة وتصفيتها نهائيا وقد اخذ كل شريك حصتة فيها بالكامل وليس لها فروع داخل جمهورية
مصر العربية
 - 4شركه /حماده عبد العاطى عبد الرحمن القاضى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  28552قيدت فى
 2021-11-14برقم ايداع  4746وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم حل الشركه
وتصفيه جميع اعمالها وقد تسلم كل شريك فيها حصته بالكامل وليس للشركه اى فروع اخرى داخل جمهوريه
مصر العربيه
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رأس المال
 - 1شركه محمد شعبان محمد عيسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  23525قيدت فى  2019-07-28برقم
ايداع 3305وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 2تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة حسنى عبدالعزيز محمد زعزع و شريكه شركة سبق قيدها برقم
 22904قيدت فى  2019-04-16برقم ايداع 1868وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس
مالها 500,000.000
 - 3شركه محمود ابراهيم فهمى الشافعى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  24201قيدت فى 2019-11-11
برقم ايداع 4889وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 600,000.000
 - 4شركه ثمار جروب للتنميه الزراعيه والصناعيه شركة سبق قيدها برقم  24201قيدت فى 2019-11-11
برقم ايداع 4889وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 600,000.000

العناوين
 - 1شركة سامى محمد محمد عسر وشريكة شركة سبق قيدها برقم  17876قيدت فى  2016-10-13برقم
ايداع 2706وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
السادات الصناعيه الرابعه مجمع الصناعات الصغيره عنبر ( )4وحده رقم  262/ 261بملك الجهاز التنفيذى
 - 2تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة صلح الدين محمد محمد عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 6373قيدت فى  2002-10-08برقم ايداع 844وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنوفية تم افتتاح فرع للشركه بناحيه السادات -وحده رقم  210بمجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه
بالمنطقه الصناعيه المطورين
 - 3تم تعديل اسم الشركه لتصبح  -شركة حديد عز ش0م 0م  0شركة سبق قيدها برقم  472قيدت فى
 1994-04-02برقم ايداع 129وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
بموجب الجمعيه العامه غير العاديه لمنعقده بتاريخ  2022/ 4/ 20وعقد التعديل الملحق به والمعتمد من الهيئه
العامه للستثمار والمناطق الحره بتاريخ  2022/ 5/ 12تم تعديل مركز الشركه ليصبح القطعه 129-أ-ب -
المنطقه الصناعيه الرابعه مدينه السادات المنوفية
 - 4الطلس العالميه احمد عباس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  22824قيدت فى  2019-04-07برقم
ايداع 1671وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
الوحدة رقم  108بمجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالمنطقة الصناعية المطورين  -بملك  /شركة الطلس
العالمية ( احمد عباس و شريكه )
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النشاط
 - 1تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة صلح الدين محمد محمد عثمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم 6373
قيدت فى  2002-10-08برقم ايداع  844وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل
نشاط الشركه ليصبح أعمال المقاولت العموميه والنشاءات المعدنيه وتوريد جميع المواد والمعدات اللزمه
وتصنيع ملبس (فيما عدا الملبس العسكريه) ومستلزمات أطباء من أقمشه غير منسوجه وقناع طبى (كمامه)
للوجه من أقمشه غير منسوجه وصناعه الجهزه والمعدات الطبيه ولوازمها والدوات والمستلزمات الطبيه 0
 - 2شركه اسماء عبدالحميد عبدالغنى محمد شلبى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  20021قيدت فى
 2018-01-31برقم ايداع  365وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط
ليصبح تصنيع و خلط وتعبئة اسمدة  N P Kسائلة وبدرة و المخصبات الزراعية و المعلقة و الورقية و المخلبية و
تجارة السمدة و المبيدات و المخصبات الزراعية و ادارة و تنمية المشروعات الزراعية و تصدير المستلزمات
الزراعية
 - 3الطلس العالميه احمد عباس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  22824قيدت فى  2019-04-07برقم ايداع
 1671وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع و تجميع
المستلزمات الكهربائية و الدوات الكهربائية و اجهزة النارة المنزلية و الصناعية و الكشافات الداخلية و الخارجية
و اللمبات بجميع انواعها و تصنيع اكسسوارات النجف و المعلقات و لوازمها و مستلزمات الليد الكهربائية و
كشافات الليد و سبوتات و كشافات حدائق و نجف

الكيان القانونى
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  29736 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  2548الى محمد عبد الرشيد عبد الحميد الحنفى و شركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21527 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-02-05برقم ايداع  559الى تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه امام معوض محمد
الباسوسى وشريكيه
 - 3فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  21527 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-10-16برقم ايداع  3844الى تم تعديل اسم الشركه ليصبح امام معوض محمد
الباسوسى وشريكيه
 - 4فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  29736 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  2847الى شركة محمد عبدالرشيد عبدالحميد الحفنى وشركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  22904 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-04-16برقم ايداع  1868الى تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة حسنى عبدالعزيز
محمد زعزع و شريكه
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الشخاص
 - 1محمد شعبان محمد عيسى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  23525وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-28برقم ايداع  3305تم التأشير فى تاريخ  2019-07-28بــ  :تم تعديل حق الدارة والتوقيع
ليصبح من حق الشريكين المتضامنين  /محمد شعبان محمد عيسى والشريك  /سامح مجدى عارف الشعراوى
منفردين او مجتمعين امام الجهات الرسمية والغير رسمية والبنوك ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة
ويحق لهما الرهن والقتراض بضمان الشركة لتحقيق غرض الشركة منفردين او مجتمعين ولهما الحق فى التوقيع
على كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير منفردين او مجتمعين امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بذلك ولهما الحق فى توكيل او تفويض
الغير لصالح البنوك او الغير منفردين او مجتمعين 0
 - 2اسلم كمال سعيد ابوحسنين شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ  :خرج من عضويه الشركه بعد
حصوله على جميع مستحقاته من الشركه
 - 3اسلم كمال سعيد ابوحسنين شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ  :خرج من عضويه الشركه بعد
حصوله على جميع مستحقاته من الشركه
 - 4احمد صلح ابو سريع محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ  :خرج من عضويه الشركه بعد
حصوله على جميع مستحقاته من الشركه
 - 5احمد صلح ابو سريع محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ  :خرج من عضويه الشركه بعد
حصوله على جميع مستحقاته من الشركه
 - 6وليد الرشيدى محمد الرشيدى شريك متضامن المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ :
 - 7وليد الرشيدى محمد الرشيدى شريك متضامن المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ :
 - 8يوسف محمد خليفه ابو السعود شريك متضامن المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ :
 - 9يوسف محمد خليفه ابو السعود شريك متضامن المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ :
 - 10محمود ابراهيم فهمى الشافعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ  :تم تعديل بند الداره والتوقيع
لتصبح للشريك ( محمود ابراهيم فهمى الشافعى ) والشريك (يوسف محمد خليفه ابو السعود ) مجتمعين فقط ولهما
مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
على الشيكات ولهما مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير
حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع
على عقود البيع والرهن لصول وممتلكات الشركه وممتلكاتها العقاريه والمنقوله للنفس وللغير ولهما الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بال جل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر
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 - 11محمود ابراهيم فهمى الشافعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  24201وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-11برقم ايداع  4889تم التأشير فى تاريخ  2019-11-11بــ  :تم تعديل بند الداره والتوقيع
لتصبح للشريك ( محمود ابراهيم فهمى الشافعى ) والشريك (يوسف محمد خليفه ابو السعود ) مجتمعين فقط ولهما
مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
على الشيكات ولهما مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير
حكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع
على عقود البيع والرهن لصول وممتلكات الشركه وممتلكاتها العقاريه والمنقوله للنفس وللغير ولهما الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بال جل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 12احمد طارق محمد مرعى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  24697وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-13برقم ايداع  153تم التأشير فى تاريخ  2020-01-13بــ  :خرج من عضوية الشركة بعد
حصولة عى جميع مستحقاتة
 - 13بسيونى مجدى بسيونى محمد المنوفى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  24697وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-13برقم ايداع  153تم التأشير فى تاريخ  2020-01-13بــ  :حق الداره والتوقيع
منفردا وله الحق فى كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
حسابات بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة فى حق الشركة على
انه ليجوز له التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشركة كالبيع اوالرهن اوالقتراض من البنوك
فيلزم التوقيع منهم مجتمعين
 - 14طارق احمد محمد السيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  29700وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  2448تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 15ايسل ايمن عبد العزيز محمد زعزع شريك موصى المقيد برقم قيد  22904وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-16برقم ايداع  1868تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خرجت من عضوية الشركة
شريكه موصيه بعد حصولها على جميع مستحقاتها من الشركة
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تجديد افراد
 - 1الهام يحيي علي خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  8654 :قيدت فى  2006-12-11برقم ايداع
 1251وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 2سعيد جابر محمد السمليهى تاجر فرد سبق قيده برقم  17163 :قيدت فى  2016-04-05برقم ايداع
 1062وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-04
 - 3محمد على محمود ابونوارج تاجر فرد سبق قيده برقم  17263 :قيدت فى  2016-04-24برقم ايداع
 1271وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-23
 - 4حموده درويش محمود زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  8427 :قيدت فى  2006-07-04برقم
ايداع  690وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 5ناهد شفيق محمود الشفنقيري تاجر فرد سبق قيده برقم  8655 :قيدت فى  2006-12-11برقم ايداع
 1253وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-10
 - 6ابراهيم شكرى ابراهيم الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12241 :قيدت فى  2011-12-13برقم ايداع
 1839وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 7ايمان سعيد محرم المسيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  15338 :قيدت فى  2015-02-10برقم ايداع
 306وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-09
 - 8مى حسين توفيق عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  16411 :قيدت فى  2015-11-10برقم ايداع
 2557وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-09
 - 9احمد السيد محمود السروى ( السيد للرحلت ) تاجر فرد سبق قيده برقم  18461 :قيدت فى
 2017-02-27برقم ايداع  618وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-26
 - 10رمضان محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  2185 :قيدت فى  1997-05-22برقم ايداع
 294وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 11كارم زيدان عبد النبى قوطه تاجر فرد سبق قيده برقم  11881 :قيدت فى  2011-07-06برقم ايداع
 1045وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-05
 - 12حنان فتحى عبد ا الدعوش تاجر فرد سبق قيده برقم  12474 :قيدت فى  2012-03-13برقم ايداع
 437وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 13صموئيل نبيل حلمى صالح ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  17232 :قيدت فى  2016-04-18برقم
ايداع  1216وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-17
 - 14ماهر محمد حسن رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17449 :قيدت فى  2016-06-05برقم ايداع
 1681وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 15جلل مجدى جلل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11405 :قيدت فى  2011-01-26برقم ايداع
 114وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-25
 - 16محمود احمد شحاته اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13477 :قيدت فى  2013-03-20برقم
ايداع  528وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-19
 - 17محمود محمد على عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  16269 :قيدت فى  2015-10-07برقم
ايداع  2260وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
 - 18تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد حسن محمد عوف ( مصاتع عوف مبنى لتجميع كربيد الكالسيوم )
تاجر فرد سبق قيده برقم  2753 :قيدت فى  1997-12-21برقم ايداع  1005وفى تاريخ
 2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-20
 - 19سوزان عبد الفتاح اسماعيل حلوة تاجر فرد سبق قيده برقم  15139 :قيدت فى  2014-12-15برقم
ايداع  2345وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-14
 - 20امانى رجب على الشرانى تاجر فرد سبق قيده برقم  17578 :قيدت فى  2016-07-19برقم ايداع
 2006وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
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 - 21محمود فتحى احمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  18736 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع
 1288وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 22جبريل صالح عبد الحميد رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16478 :قيدت فى  2015-11-24برقم
ايداع  2672وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-23
 - 23نجوى على احمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  18655 :قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع
 1133وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 24مصطفى عبدالحميد الغرابلى تاجر فرد سبق قيده برقم  5631 :قيدت فى  2001-06-25برقم ايداع
 665وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-24
 - 25محمود محمد على مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم  11376 :قيدت فى  2011-01-10برقم ايداع
 36وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-09
 - 26السيد محمود السيد محمود الطناحى تاجر فرد سبق قيده برقم  14469 :قيدت فى 2014-04-28
برقم ايداع  746وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-27
 - 27امال عاطف عبد العزيز الملط تاجر فرد سبق قيده برقم  18726 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  1270وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 28اشرف فوزي عبد السميع القارح تاجر فرد سبق قيده برقم  5084 :قيدت فى  2000-09-10برقم
ايداع  931وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-09
 - 29عزه محمد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  7950 :قيدت فى  2005-08-15برقم ايداع
 801وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-14
 - 30صابر فتحى عبد الفتاح الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  12651 :قيدت فى  2012-06-03برقم
ايداع  876وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 31نجوان كارم محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  15244 :قيدت فى  2015-01-15برقم ايداع
 94وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-14
 - 32احمد محمد السيد عمر عسر(عسر لبيع الدوات المنزليه والجهزه المنزليه) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 18029قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع  3047وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-11-20
 - 33وائل محمد صبرى محمد العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18421 :قيدت فى 2017-02-20
برقم ايداع  538وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 34حماده عبدالغنى عبدالباسط السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  18443 :قيدت فى  2017-02-23برقم
ايداع  578وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 35حازم عبداللطيف الدرويش تاجر فرد سبق قيده برقم  18919 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 1737وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 36احمد عبد المنعم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  1469 :قيدت فى  1996-03-20برقم ايداع 92
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-19
 - 37احمد يوسف جابر السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  11490 :قيدت فى  2011-03-06برقم ايداع
 300وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-05
 - 38تغريد محمد عبد الرحمن امام تاجر فرد سبق قيده برقم  15582 :قيدت فى  2015-04-02برقم
ايداع  807وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-01
 - 39محمد مشحوت احمد عبد ربه الدويك تاجر فرد سبق قيده برقم  1654 :قيدت فى 2011-10-25
برقم ايداع  1600وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-24
 - 40انتصار صبحي ضيف فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  4451 :قيدت فى  1999-11-14برقم ايداع
 1267وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-13
 - 41انتصار صبحي ضيف فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  7108 :قيدت فى  2004-02-25برقم ايداع
 165وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-24
 - 42كامل محمد احمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  8034 :قيدت فى  1992-06-27برقم ايداع
 987وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
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 - 43فريد محمد ابراهيم شهاب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  11327 :قيدت فى  2010-12-19برقم
ايداع  1729وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-18
 - 44احمد حمدان عبد الفتاح على شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  11886 :قيدت فى 2011-07-10
برقم ايداع  1061وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-09
 - 45محمد عبد الرحمن محمد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  18146 :قيدت فى 2016-12-20
برقم ايداع  3351وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 46اسلم محمد عبدالفتاح ابوشريبه(ابوشريبه للمقاولت التكييف) تاجر فرد سبق قيده برقم  18472 :قيدت
فى  2017-02-28برقم ايداع  639وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-27
 - 47هدى عبدالمقصود سلمه سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  18661 :قيدت فى  2017-04-12برقم
ايداع  1839وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 48ماهر اشرف ماهر زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  18845 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  1522وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 49سند نبيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2070 :قيدت فى  1997-03-26برقم ايداع  187وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 50محمد محمود حافظ عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  8451 :قيدت فى  2006-07-16برقم ايداع
 741وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-15
 - 51زكى نظمي زكى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  8693 :قيدت فى  2007-01-22برقم ايداع
 37وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 52هانى السيد نبوى داعوش تاجر فرد سبق قيده برقم  17969 :قيدت فى  2016-11-06برقم ايداع
 2909وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 53هدي عبدالهادي مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  883 :قيدت فى  1994-12-14برقم ايداع
 606وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-13
 - 54اشرف ساويرس عوض ساويرس تاجر فرد سبق قيده برقم  5179 :قيدت فى  2000-10-31برقم
ايداع  1122وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-30
 - 55محمد عبد السلم عبد الحميد على راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  12216 :قيدت فى
 2011-12-01برقم ايداع  1762وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-30
 - 56نصره جودة محمد جحا تاجر فرد سبق قيده برقم  17730 :قيدت فى  2016-08-25برقم ايداع
 2339وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-24
 - 57ليلي رمضان عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  2006 :قيدت فى  1997-02-23برقم ايداع
 104وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 58صبحي عبد الرؤوف محمود غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8805 :قيدت فى  2007-03-25برقم
ايداع  287وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 59محمود فريد عبد الواحد زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  12973 :قيدت فى  2012-10-02برقم
ايداع  1563وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-01
 - 60مؤمن وجيه عبدالرحمن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18898 :قيدت فى  2017-06-04برقم
ايداع  1679وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 61مصطفى محمد مرسى باص تاجر فرد سبق قيده برقم  18983 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع
 1894وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 62هناء عز الدين عبد الحميد العربي تاجر فرد سبق قيده برقم  7829 :قيدت فى  2005-05-28برقم
ايداع  523وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-27
 - 63يحيى عيد رواش عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  18010 :قيدت فى  2016-11-14برقم ايداع
 2995وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-13
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 - 64شريف يحى محمد واصل تاجر فرد سبق قيده برقم  19014 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 1950وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 65مرقص فوزي مليك قديس تاجر فرد سبق قيده برقم  8456 :قيدت فى  2006-07-19برقم ايداع
 764وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-18
 - 66محمد السيد محمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  9947 :قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع
 3068وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
 - 67سهام عبد الرحمن موسى الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  12203 :قيدت فى  2011-11-24برقم
ايداع  1726وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-23
 - 68محمد حسين عبد الرحمن زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14432 :قيدت فى  2014-04-14برقم
ايداع  667وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-13
 - 69هناء اسماعيل مصطفى الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  17614 :قيدت فى  2016-07-28برقم
ايداع  2087وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-27
 - 70احمد كمال عبدالحكيم التلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18225 :قيدت فى  2017-01-08برقم
ايداع  76وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 71عباس محمد عباس الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم  18973 :قيدت فى  2017-06-22برقم ايداع
 1870وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 72عبدالمرضى عبد الغنى محمد ياسين (مؤسسه ياسين للتوريدات الكهربائيه ) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 5947قيدت فى  2002-01-12برقم ايداع  39وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-01-11
 - 73ميشيل فرج عوض ا بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  16383 :قيدت فى  2015-11-01برقم
ايداع  2483وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-31
 - 74الهام عطيه يوسف عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  12628 :قيدت فى  2012-05-20برقم ايداع
 819وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 75علم محمد مصرى الورورى تاجر فرد سبق قيده برقم  17975 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  2916وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 76محمد محمد محمود فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  18439 :قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
 574وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 77سلمة جمعة علوانى فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  2164 :قيدت فى  1997-05-13برقم ايداع
 265وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-12
 - 78محمد جمعه عبد العظيم الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم  8915 :قيدت فى  2007-05-27برقم
ايداع  531وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-26
 - 79خالد صابر احمد عرفه (عرفه للرحلت الداخليه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  9265 :قيدت فى
 2011-03-07برقم ايداع  304وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-06
 - 80مازن يحى ابراهيم مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  11447 :قيدت فى  2011-02-22برقم ايداع
 217وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-21
 - 81محمد على عبد الحميد ابو سعده تاجر فرد سبق قيده برقم  19081 :قيدت فى  2017-07-24برقم
ايداع  2119وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-23
 - 82نصر عباس محمود مناع تاجر فرد سبق قيده برقم  8982 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع
 690وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 83احمد عبد الفتاح سليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11859 :قيدت فى  2011-06-26برقم ايداع
 998وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-25
 - 84عبد الرحمن عطيه ابراهيم عطيه داود تاجر فرد سبق قيده برقم  12664 :قيدت فى 2012-06-06
برقم ايداع  896وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
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 - 85مدحت مجدى صابر السخاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  14701 :قيدت فى  2014-07-21برقم
ايداع  1241وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-20
 - 86محمد مصطفى ابراهيم الدبلى تاجر فرد سبق قيده برقم  16328 :قيدت فى  2015-10-21برقم
ايداع  2375وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-20
 - 87سماح سامى محمدالصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  16968 :قيدت فى  2016-03-01برقم ايداع
 639وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-28
 - 88محمد جمال احمد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  17558 :قيدت فى  2016-07-13برقم ايداع
 1945وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-12
 - 89احمد صابر عبد السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  13942 :قيدت فى  2013-10-21برقم ايداع
 1603وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-20
 - 90ابراهيم رجب عبدالرازق جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  17670 :قيدت فى  2016-08-09برقم
ايداع  2197وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-08
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تجديد شركات
 - 1شركة وليد احمد محمد الشرقاوى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  15717 :قيدت فى 2015-04-30
برقم ايداع  1090وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/04/2025
12:00:00ص
 - 2شركة الصحابه للستيراد و التصدير ( سعد سيد سعد حسن وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم 10821 :
قيدت فى  2010-04-26برقم ايداع  625وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 25/04/2025ص
 - 3شركة محمد احمد شحاته محمد معوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  17118 :قيدت فى
 2016-03-27برقم ايداع  944وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/03/2026ص
 - 4بنك القاهره ش  0م  0م  0شركة سبق قيدها برقم  2404 :قيدت فى  1997-09-01برقم ايداع 576
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/08/2022ص
 - 5شركه ياسر محمد السعدنى جمعة وشركاه ( صيدلية د  0ياسر محمد السعدنى جمعه وشركاه ) شركة سبق
قيدها برقم  12270 :قيدت فى  2011-12-27برقم ايداع  1911وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/12/2026ص
 - 6شركه عبد ا السيد ندا وشركائه شركة سبق قيدها برقم  14783 :قيدت فى  2014-08-26برقم ايداع
 1427وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/08/2024ص
 - 7شركة ممدوح مبروك وشركاة شركة سبق قيدها برقم  13427 :قيدت فى  2013-03-04برقم ايداع
 410وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2023ص
 - 8ليوجد شركة سبق قيدها برقم  13427 :قيدت فى  2013-03-04برقم ايداع  410وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2023ص
 - 9شركة ممدوح مبروك وشركاه شركة سبق قيدها برقم  13427 :قيدت فى  2013-03-04برقم ايداع
 411وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2023ص
 - 10ليوجد شركة سبق قيدها برقم  13427 :قيدت فى  2013-03-04برقم ايداع  411وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2023ص
 - 11الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن (سيجال) شركة سبق قيدها برقم  29674 :قيدت فى
 1978-11-22برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/11/2013ص
 - 12شركة خالد سامى فاروق متولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18177 :قيدت فى 2016-12-27
برقم ايداع  3424وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/12/2026
12:00:00ص
 - 13شركه مجدى عبدالحميد احمدابوخليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  18885 :قيدت فى
 2017-05-30برقم ايداع  1646وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 14شركه مطاحن وسط و غرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  1363 :قيدت فى  2002-04-23برقم
ايداع  347وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027
ص
 - 15ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  1363 :قيدت فى  2002-04-23برقم ايداع  347وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027ص
 - 16ليوجد شركة سبق قيدها برقم  1363 :قيدت فى  1995-12-10برقم ايداع  558وفى تاريخ
 2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/12/2025ص
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 - 17شركه مطاحن و سط و غرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  1363 :قيدت فى  1995-12-10برقم
ايداع  558وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/12/2025
ص
 - 18شركه مطاحن وسط و غرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  1363 :قيدت فى  1995-11-22برقم
ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/11/2025
12:00:00ص
 - 19شركه عصام احمد محمود الصباغ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19054 :قيدت فى
 2017-07-17برقم ايداع  2044وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/07/2027ص
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