جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب شبين الكوم 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
 - 1اسامه عبد الستار السيد جاد ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4684ورقم قيد  71603رئيسى آخر عن ورشة تركيب الوميتال ,بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك /على
غريب عبد الستار اللحلح
 - 2نورهان هانى صلح الدين عبدالباقى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4644ورقم قيد  103718محل رئيسى عن مركز تنظيف بشرة ,بجهة محافظة المنوفية شارع عبدالفتاح فرج
ميدان شرف بملك محمد فتحى محمد الشايب
 - 3احمد زهدي احمد سعد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  4645ورقم
قيد  103719محل رئيسى عن مصنع ملبـس جاهزه (ما عدا الزي العسكري) ,بجهة محافظة المنوفية الباجور
 ش /عبد الفتاح عيد متفرع من ش /المرور - 4صباح محمد محمد الغلق تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  4646ورقم
قيد  103720محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ,بجهة محافظة المنوفية سرسنا ش /الهدى بملك /مجدى
عبد الشافى السيد السخاوى
 - 5سليمان سليمان على عمر يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4647ورقم قيد  103721محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة المنوفية سلمون قبلى  -بملك /سليمان
سليمان على عمر يوسف
 - 6منال محمود سرور عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4648
ورقم قيد  103722محل رئيسى عن تفصيل الملبس فيماعدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة المنوفية شارع
المين حاره سرور رقم  9بملك  /يوسف محمود سرور عبدا
 - 7كمال محمد منير شبل والى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4650
ورقم قيد  103724محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية الطارشه -بملك/
محمد كمال محمد منير شبل والى
 - 8مصطفي امين مصطفي ابوشنب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4656ورقم قيد  103726محل رئيسى عن بيع وتوريد شتلت الفاكهه والموالح والزينه والنخيل ,بجهة
محافظة المنوفية بتبس بملك  /احمد مصطفي عبدالحميد
 - 9عبد ا معبد عبد اللطيف احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4657ورقم قيد  103727محل رئيسى عن مكتب توريدات ( فيما عدا الكمبيوتر و النترنت و توريد العمالة
) ,بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش بملك حمدى عبد الرحمن على ابو السعود
 - 10احمد زهدى فرج الشبكه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4662
ورقم قيد  103728محل رئيسى عن بيـع مطابخ وادوات منزليه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الجيش
امام مدرسه المؤسسه مدينه الباجور بملك تامر محمد رشاد
 - 11ماجد محمد احمد عماره تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4665
ورقم قيد  103729محل رئيسى عن هايبر ماركت ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه برج بسام بعد كليه الهندسه
مدينه شبين الكوم بملك ماجد محمد احمد عماره
 - 12سحر محمد امين محمد غازى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4666ورقم قيد  103730محل رئيسى عن بـقـالـه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه بمم مركز تل بملك
مصطفى ابراهيم محمد غازى
 - 13عبد الرحمن اسامه احمد هيكل تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4673ورقم قيد  103731محل رئيسى عن صيدليـه ,بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم  -ش /الحمامصي
متفرع من ش /الجلء البحري ملك فتحي عبد المقصود محمد السرج
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 - 14عبدالرحمن محمد رفعت محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4674ورقم قيد  103732محل رئيسى عن كـافيه مشروبات ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع هندسه
الرى مدينه تل بملك جمال فتحى محمد عيد
 - 15اسامه امين محمود الخولى تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4675
ورقم قيد  103733محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة المنوفية ش الباجورى من محمود شاهين
شرق شبين الكوم بملك صفية هشام محمد مصطفى الصواف
 - 16ابراهيم فتحى محمد بدر تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4688
ورقم قيد  103734محل رئيسى عن مكتب توريدات فيما عدا النت وتوريد العماله ,بجهة محافظة المنوفية
مدينة تل شارع النقراشى بملك  /فتحى محمد السيد
 - 17على احمد عبد العزيز عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4694ورقم قيد  103735محل رئيسى عن حمام سباحة ,بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان بملك ورثة
المرحوم احمد عبد العزيز عوض
 - 18هانى فتحى عبد السلم يونس تاجر فرد رأس ماله  151,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4731ورقم قيد  76659رئيسى آخر عن ورشه نجـاره اخشاب ,بجهة محافظة المنوفية طنبدي ملك وائل
فتحي عبد السلم يونس
 - 19سعيد صلح سعيد موسى شرف تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4741ورقم قيد  85087رئيسى آخر عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه واكسسوارات وشنط,
بجهة محافظة المنوفية برج بيروت مجمع الكليات شارع مصطفى النجار بملك /عماد سعيد صلح سعيد شرف
 - 20ايمن عبدالستار خليل ابوالعيله تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4695ورقم قيد  103736محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة المنوفية زناره -بملك/كريمه
عبدالجليل محمد رزق
 - 21سمر محمد حامد كشك تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  4696ورقم
قيد  103737محل رئيسى عن صيدليـه ,بجهة محافظة المنوفية كفر الشرفا الغربي ملك احمد علي محمود ابو
حجازي
 - 22بهاء عبد الله عبد العليم العكل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4697ورقم قيد  103738محل رئيسى عن مزرعه دواجـن و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية كفر السادات
ملك بهاء محمود عطيه الجزار
 - 23ايناس ايمن ابراهيم محمد عمران تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4699ورقم قيد  103739محل رئيسى عن تجاره حبوب واعلف ,بجهة محافظة المنوفية زاويه الناعوره -
بملك /رضا داود عبدا قنديل
 - 24دعاء محمد احمد العادلى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4700
ورقم قيد  103740محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل افراد فيماعدا توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة المنوفية شارع الخولى بملك/
محمد محمد مصطفى الخولى
 - 25طلعت سامح طلعت سليمان السيد الفقى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  4701ورقم قيد  103741محل رئيسى عن مكتب توزيع وتوريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة
المنوفية بابل بملك محمد ابراهيم محمد الشيخ
 - 26احمد بهى الدين محمد الخولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4703ورقم قيد  103742محل رئيسى عن تجارة اعلف وحبوب ,بجهة محافظة المنوفية شارع طلعت
حرب بملك محمد فهمى محمد
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 - 27رضوى صافى السيد عوده تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4714
ورقم قيد  103743محل رئيسى عن مكتبه فيماعدا تصوير المستندات ,بجهة محافظة المنوفية شمياطس بملك/
حنان عبدالسلم محمد
 - 28محمد صلح عبدالصمد غانم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4724ورقم قيد  103744محل رئيسى عن مبيدات واسمدة ومخصبات زراعية ,بجهة محافظة المنوفية شارع
الحرية بملك محمد صلح عبدالصمدغانم
 - 29محمد فوزي ابراهيم مسعود تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4725
ورقم قيد  103745محل رئيسى عن ورشه تركيب ألـوميتال ,بجهة محافظة المنوفية الماي ملك فوزي ابراهيم
محمد
 - 30ناهد شعبان عطيه مصطفى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4726
ورقم قيد  103746محل رئيسى عن اتيليه لتأجير الفساتين ,بجهة محافظة المنوفية شارع  23يوليو بملك/
محمد محمد عبد الحميد الحنفى
 - 31عزه حامد على خالد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  4727ورقم
قيد  103747محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان -شارع الخولى
بملك /احمد محمود احمد
 - 32محمد نعيم السيد محرم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4728
ورقم قيد  103748محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة المنوفية مدينة تل طريق تل بابل امام الساحه
الشعبيه بملك  /مازن عبده عبد الحميد
 - 33على محمد على زقزوق تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  4729ورقم
قيد  103749محل رئيسى عن مكتب ديكورات هندسيه ومقاولت وتوريدات فيما عدا توريد العماله
والنترنت ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع عمرو بن العاص متفرع من شارع الجلء البحرى مدينه شبين
الكوم بملك مجدى عبدالمنعم سراج
 - 34كريم صبحى عبد القادر على عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4733ورقم قيد  103750محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه حريمى فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة
محافظة المنوفية شارع غرب الستاد الرياضى عماره التقوى بملك /عبير على محمد
 - 35محمد حماد اسماعيل كشك تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 4734
ورقم قيد  103751محل رئيسى عن حظيرة مواشـي و تجارتها ,بجهة محافظة المنوفية طنوب ملك السيد عبد
الرحمن السيد نصير
 - 36كريم سيف محمود المنشاوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4744ورقم قيد  103752محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات حكوميه فيما عدا توريد العماله
والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه امتداد طلعت حرب خلف مزلقان
ابوعجوه شبين الكوم بملك محمود سيف محمود المنشاوى
 - 37احمد عبد ا عبد المجيب عمار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4748ورقم قيد  103753محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة المنوفية تلوانة بملك محمد
عبد ا عبد المجيب عمار
 - 38احمد محمد عبدا احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 4751
ورقم قيد  103754محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة المنوفية برج الحجاز حى بشاير الخير
بملك /محسن ربيع عطيه عطا
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 - 39اسلم علء سعيد بسيونى خضر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4752ورقم قيد  103755محل رئيسى عن بيع ملبس واحذيه فيما عدا الزى العسكرى ,بجهة محافظة
المنوفية ميت ابو الكوم بملك  /علء سعيد بسيونى خضر
 - 40فاطمه الصاوى السيد الشريف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4755ورقم قيد  103756محل رئيسى عن بيع مراتب ومفروشات ,بجهة محافظة المنوفية كفرربيع -بملك/
احمد محمد كمال مرعى
 - 41رافت احمد راشد السلكاوى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4756ورقم قيد  103757محل رئيسى عن تربية مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية حصة مليج -
مدينة شبين الكوم  -طريق ميت فارس بملك  /سعديه راشد مليجى حسن
 - 42محمد فتيان احمد عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 4757
ورقم قيد  103758محل رئيسى عن تجارة قطع غيار وزيوت سيارات ,بجهة محافظة المنوفية البر الشرقى
طريق قويسنا شبين الكوم بملك مختار محمود مختار احمد متولى
 - 43جمعه عبدالمنعم فتحى مقطف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4759ورقم قيد  103759محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ومتعهد نقل عمال فيماعدا توريد العماله
وبعدالحصول على التراخيص اللزمه من هيئه النقل الداخلى والدولى ,بجهة محافظة المنوفية العراقية بملك /جمال
محمد محمد لولح
 - 44محمد رضا قطب ابوعيشه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 4760
ورقم قيد  103760محل رئيسى عن مخبز افرنجى ,بجهة محافظة المنوفية طنوب -بملك /احمد مدبولى
عبدالرحمن نصير
 - 45وليد محمد مصطفي انور الغنيمي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4761ورقم قيد  103761محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مستحضرات تجميل ماعدا مجالت الدويه ,بجهة
محافظة المنوفية بابل وكفر حمام بملك  /محمد مصطفي انور الغنيمي
 - 46جون ميلد ابراهيم غبر تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4764ورقم قيد  103762محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون مركز شبين
الكوم بملك نسيم عطا يوسف عطال
 - 47يوسف صلح يوسف المصري تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 4769ورقم قيد  103763محل رئيسى عن تجاره و توزيع و تعبئه المنظفـات يدوياى ,بجهة محافظة المنوفية
ميت الموز ملك محمد اشرف عبد الحميد احمد حلوه
 - 48محمد اصبح فؤاد سلطان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 4772
ورقم قيد  103764محل رئيسى عن ورشه حداده كريتال ولحام كهرباء ,بجهة محافظة المنوفية كوم الضبع
بملك  /ساميه غالب سرحان حسن
 - 49محمد احمد بدران عمر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 4773
ورقم قيد  103765محل رئيسى عن مكتب تأجير سيارات و توريدات عموميه (ما عدا خدمات النترنت و
توريد العماله) ,بجهة محافظة المنوفية كفر العرب البحري ملك احمد بدران ابراهيم عمر
 - 50عبدالعزيز شوقى عبد العزيز على البرماوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  4778ورقم قيد  103767محل رئيسى عن تجاره خرده ومعادن ,بجهة محافظة المنوفية شبرا
خلفون -طريق مناوهله بملك /ابراهيم شوقى عبدالعزيز على البرماوى
 - 51مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4809ورقم قيد  57746رئيسى آخر عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه  -عزبة القرع
بملك  /ايمان اسماعيل عبد الحليم الشناوى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 52محمد جمال محمد مقلد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4819
ورقم قيد  82163رئيسى آخر عن تعبئة الزيت ,بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم ش /جمال عبد
الناصر القبلى بملك  /السيد شبل على الطحان
 - 53ريمون رزق سليمان فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4785
ورقم قيد  103769محل رئيسى عن ورشه تركيب الوميتال ,بجهة محافظة المنوفية حصه مليج بملك رزق
سليمان فرج
 - 54شرف ابوالعنين حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4786
ورقم قيد  103770محل رئيسى عن تاجير بوفيهات حكوميه ,بجهة محافظة المنوفية ميت الموز -بملك/
اكرامى ابوالعنين حافظ
 - 55عماد احمد محمد محمد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4792ورقم قيد  103771محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتشطيبات وتوريدات فيما عدا مجالت النترنت
وتوريد العماله ,بجهة محافظة المنوفية ميت عفيف بملك  /احمد محمد محمد علي
 - 56عماد ميلد صبحى سليمان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4793
ورقم قيد  103772محل رئيسى عن بيع قطع غيار توكتوك ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع تعلب مدخل
مصنع الكوكاكول الحى الغربى شبين الكوم بملك احمد محمد احمد شرباش
 - 57احمد محمد السيد ابو شعبان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4801
ورقم قيد  103773محل رئيسى عن تجارة خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك  /طارق
السيد محمد
 - 58صباح عبدالموجود محمد همام تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4813ورقم قيد  103774محل رئيسى عن بـقـالـه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه جزيره الحجر بملك حمدى
محمد عبدالغفار حجاج
 - 59محمد عبدالمنعم عبدالحميد مشحال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4815ورقم قيد  103775محل رئيسى عن بيع معدات صوتيه فيما عدا اللسلكيه ,بجهة محافظة المنوفية
بناحيه ساحل الجوابر بملك باسم على اسماعيل
 - 60محمد سويلم محمود سويلم ناجى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4816ورقم قيد  103776محل رئيسى عن توريد اسماك ,بجهة محافظة المنوفية مناوهلة بملك/سويلم محمود
سويلم
 - 61مصطفى عطيه محمد بسيونى تاجر فرد رأس ماله  100,000,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  4817ورقم قيد  103777محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيماعدا توريد العماله
والنترنت ,بجهة محافظة المنوفية شارع عاطف السادات ابراج بشاير الخير بملك /شريف محمد السيد بسيونى
 - 62السيد محمد السيد عبدالنبي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4820
ورقم قيد  103778محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة المنوفية ميت شهاله بملك  /ضياء محمد
عبدالقادر
 - 63ناصرعبدالمنعم محمد صقر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 4824
ورقم قيد  103779محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية كفر السوالميه بملك /عصام طلعت محمد
 - 64احمد السيد عبد الرحمن طعيمه تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4833ورقم قيد  103780محل رئيسى عن مكتب نقل وتوريدات داخلى فيماعدا توريد مجالت الكمبيوتر
والنترنت وتوريد العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة المنوفية البنداريه بملك /عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن
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 - 65عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن طعيمه تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  4834ورقم قيد  103781محل رئيسى عن مكتب نقل داخلى وتوريدات فيما عدا النت وتوريد
العماله وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من هيئة النقل الداخلى والدولى ,بجهة محافظة المنوفية البنداريه
بملك  /احمد السيد عبد الرحمن طعيمه
 - 66محمد عبد ا عبد ا نور الدين تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4837ورقم قيد  103782محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة المنوفية مليج بملك  /سهير محمد يوسف
النقيب
 - 67مايسه جمال الدين محمد على والى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  4839ورقم قيد  103783محل رئيسى عن مخزن لتجارة وتوزيع الدويه ,بجهة محافظة المنوفية
شارع الجندى طريق ميت خاقان الرئيسى بملك محمد فوزي محمد شهاب
 - 68سعيد الديب سليمان الديب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4870
ورقم قيد  90430رئيسى آخر عن تاجير معدات وسيارات ,بجهة محافظة المنوفية مدينة تل  -كفر شحاته بملك
 /سعيد الديب سليمان الديب
 - 69محمود رضوان احمد دليب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4866
ورقم قيد  97911محل فرعى عن تجاره وتوريد القمشه ومستلزمات التفصيل ,بجهة محافظة المنوفية بابل-
بملك/رضوان احمد احمد دليب
 - 70اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4892
ورقم قيد  102713رئيسى آخر عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية خلف مسجد الغفار شارع طلعت حرب بملك/
على مسعود على عبدالعزيز
 - 71فتوح محمد عبد المحسن حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4844ورقم قيد  103784محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش بملك /هانى عبد
الحميد محمد بديوى
 - 72احمد عبدالوارث عبدالعزيز هلل تاجر فرد رأس ماله  450,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4845ورقم قيد  103785محل رئيسى عن تجاره خردوات ومستلزمات ادخنة ,بجهة محافظة المنوفية 0
شارع البرجى من شارع صبرى ابوعلم بملك /اشرف سعيد محمود مرسى
 - 73شامل محمد نجاح شاكر عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4851
ورقم قيد  103786محل رئيسى عن ثلجة خضار وفاكهه ,بجهة محافظة المنوفية نادر بملك /احمد عبد
اللطيف محمد سالم
 - 74اشرف احمد احمد البيومى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4863
ورقم قيد  103787محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة المنوفية  8برج الحجاز ارض
النجار امام عمائر الوقاف بملك /اسلم احمد احمد البيومى
 - 75امجد محمد عزت عبدالمنعم احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  4867ورقم قيد  103788محل رئيسى عن اعمال الديكورات الفنيه اليدوية ,بجهة محافظة المنوفية كفر
السوالمية بملك /محمد عزت عبدالمنعم احمد ابراهيم
 - 76نرمين يحى احمد الخشن تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4871
ورقم قيد  103789محل رئيسى عن بيع وتداول ادويه ولقاحات بيطريه ,بجهة محافظة المنوفية شارع ابو بكر
الصديق بملك /مجدى عبد الستار حسن
 - 77محمد السيد المليجي ابو عب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4873
ورقم قيد  103790محل رئيسى عن مخبز بلـدي ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه ملك مجدي ماهر محفوظ
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 - 78احمد على كمال الدين عبده محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4882ورقم قيد  103791محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك  /احمد
صلح عبد المنعم خليل
 - 79هانى مصطفى رجب السقا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4883
ورقم قيد  103792محل رئيسى عن مأكولت ومشروبات باردة وساخنة ,بجهة محافظة المنوفية شارع كمال
النجار بملك طلعت فتح محمد السرسى
 - 80محمد حمد السيد الشافعى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 4902
ورقم قيد  103793محل رئيسى عن مركز لتجارة الدويه البيطريه والعلف ,بجهة محافظة المنوفية بى
العرب بملك /عمرو عبد العزيز محمد متولى
 - 81زاهر محمد هارون محمد شريف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 4906ورقم قيد  103794محل رئيسى عن استوديو تصوير فيماعدا تصوير المستندات ,بجهة محافظة
المنوفية بخاتى بملك محمد عبد الفتاح سعد
 - 82على محمد رضوان عبد الحميد رضوان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  4912ورقم قيد  89093رئيسى آخر عن مقاولت التشطيبات و التوريدات العموميـه (ما عدا خدمات
النترنت و توريد العماله) ,بجهة محافظة المنوفية ميت عفيف ملك محمود محمد رضوان
 - 83شيماء عادل ابراهيم السيد هجرس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4908ورقم قيد  103796محل رئيسى عن بيع خدمات محمول فيما عدا النترنت ,بجهة محافظة المنوفية
بناحيه كفر طنبدى طريق طنطا مركز شبين الكوم بملك بشير جابر على سيد احمد
 - 84ايمان علي الشافعي نصر الشافعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4910ورقم قيد  103797محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية مناوهله بملك  /خيري
عبدالعزيزصادق
 - 85اسماء طه ابراهيم المعرف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4914
ورقم قيد  103798محل رئيسى عن تجاره مستلزمات طيبه واجهزه طبيه فيما عدا مجالت الدويه وبعد
الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه دنشواى مركز الشهداء بملك
كرم فهمى بكر عبدالسلم زايد
 - 86عبدالحافظ شعبان عبدالحافظ دبدب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4919ورقم قيد  103799محل رئيسى عن مزرعة للنتاج الحيوانى وتجارته ,بجهة محافظة المنوفية كفر
عسكر بملك /سامى السيد بسيونى سعفان
 - 87رضا نور عبدالمعطى ابوعبيه تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4920ورقم قيد  103800محل رئيسى عن حظيره مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية البنداريه مركز
تل بملك عبدالمنصف عبدالمعطى نور ابوعبيه
 - 88فادى سعيد عبده النحراوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4922
ورقم قيد  103801محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم عقار رقم  5شارع /
صبرى ابو علم حاره خلف محل رقم  1بملك  /امال كمال اسعد بشاره
 - 89محمود انور محمود يوسف شمس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4926ورقم قيد  103802محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت مسعود
مركز شبين الكوم بملك انور محمود يوسف شمس الدين
 - 90هبه عبد المنعم عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4932ورقم قيد  103803محل رئيسى عن حظيرة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون
بملك  /هشام عبد العاطى عبد الفتاح
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 - 91احمد عادل مصطفى الصانع تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 4933
ورقم قيد  103804محل رئيسى عن تنجيد بلدى افرنجى مراتب مفروشات ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه
شارع الجرن متفرع من الشيخ فؤاد مدينه تل بملك ياسر محمد ابوالغيط
 - 92احمد جاد السيد النجار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  4934ورقم
قيد  103805محل رئيسى عن مكتب تشطيبات مقاولت ,بجهة محافظة المنوفية عزبه غيط شبرا بملك سمير
عبدالمقصود ابراهيم
 - 93محمد محمود احمد الشيح الجحش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 4935ورقم قيد  103806محل رئيسى عن بيع رده جمله ,بجهة محافظة المنوفية مليج بملك  /احمد محمد
الشيخ
 - 94الء فتحى عبدالودود محروس تركى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  4936ورقم قيد  103807محل رئيسى عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع القط خلف مسجد النحار مدينه شبين الكوم بملك
محمد ابراهيم محمد
 - 95محمد صابر السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4967
ورقم قيد  94471رئيسى آخر عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية شارع سعيد ابو
على بملك /ابراهيم سعيد ابراهيم ابو على
 - 96حسام جابر صابر عبد الله تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4939
ورقم قيد  103809محل رئيسى عن مخبز بلدى نصف آلى ,بجهة محافظة المنوفية كفر شنوان بملك محمد
لطفى محمد
 - 97ايهاب على محمود ابو زيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4940
ورقم قيد  103810محل رئيسى عن مشتل شتلت فاكهه ,بجهة محافظة المنوفية المصيلحة بملك مجوى محمد
مصطفى الصواف
 - 98رحاب حسن زهير عبد الحافظ تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4942ورقم قيد  103811محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك محمد شلبى محمد ابو
هشهش
 - 99اسماء انور عبد اللطيف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4943ورقم قيد  103812محل رئيسى عن محل بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة المنوفية شارع صبرى
ابورزق -بملك /عفيفى سليم عبدالرحمن
 - 100امام عبدالستار امام حنفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4947
ورقم قيد  103813محل رئيسى عن تجاره مواد بتروليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات
المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه الدلتون مركز شبين الكوم بملك نعمه حسين صديق راضى
 - 101تسنيم محمد محمد محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  1,500.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4948ورقم قيد  103814محل رئيسى عن مركز خدمة لذوى الحتياجات الخاصة ( فيما عدا المن و
الحراسة و النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة المنوفية شارع ابو بكر الصديق البر
الشرقى بملك محمد محمد محمد النجار
 - 102شيماء ماجدى محمد احمد زهنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4952ورقم قيد  103815محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه فيما الملبس العسكريه ,بجهة محافظة المنوفية
0عقار26شارع صبرى ابوعلم امام قاعه الفيروز بملك/شوقى ابراهيم داود
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 - 103سهام عبدالرازق عبدالفتاح عبدا تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4953ورقم قيد  103816محل رئيسى عن مغسله ملبس ,بجهة محافظة المنوفية عمارات الغزل بعد كليه
الهندسه بملك  /محمد سعيد محمد
 - 104هشام محمد محمد حلمى ابو الغار تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4960ورقم قيد  103817محل رئيسى عن مكتب توريدات فيماعدا توريد العماله ومجالت النترنت ,بجهة
محافظة المنوفية شارع السوق الكبير بملك /سحر عبد العزيز عبد الجابر عامر
 - 105علء رجب عوض احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4961
ورقم قيد  103818محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية جروان بملك/
يوسف يوسف مصطفى
 - 106احمد محمود حامد الرفاعى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4976ورقم قيد  103819محل رئيسى عن بيع اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة المنوفية مدينة الشهداء ش/
بورسعيد بملك  /محمود احمد العصر
 - 107احمد عثمان احمد صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4977
ورقم قيد  103820محل رئيسى عن بيع موبيلت ,بجهة محافظة المنوفية عقار 1شارع المعهد الدينى بملك/
عزه محمد احمد منصور
 - 108محمد احمد محمد جعفر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 4979
ورقم قيد  103821محل رئيسى عن بيـع اعـلف ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع بورسعيد مدينه الشهداء
بملك امتياز محمد محمد الشريف
 - 109احمد توفيق عبدالعظيم منتصر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4980ورقم قيد  103822محل رئيسى عن مكتب توريدات عطاره فيما عدا العشاب الطبيه وبعد الحصول
علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه وفيما عدا توريد العماله والنترنت ,بجهة محافظة المنوفية بناحجيه
زاويه البقلى مركز الشهداء بملك سعديه عبداللطيف شحاته
 - 110محمد هشام عبد الحميد شكرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 4981ورقم قيد  103823محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم عقار  2شارع
صبرى ابو علم ازول مول بملك  /محمد محمد عبد العزيز قشقوش
 - 111مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5013ورقم قيد  76709رئيسى آخر عن مكافحة الحشرات والحياه البريه وتطهير خزانات المياه والصرف
الصحى وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة المنوفية طريق ناجى شتله ابراج الرى بملك/
محمد السيد مصطفى
 - 112مجدى المامون مصطفى الحضرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  4985ورقم قيد  103824محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية طريق
دكما شبراباص بملك /محمد يحيى محمد
 - 113حازم جوده شبل جوده تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 4987
ورقم قيد  103825محل رئيسى عن مركز اشعه ,بجهة محافظة المنوفية طريق تل بابل بجوار مجلس مدينه
تل بملك /ايمن بسيونى عطيه عابدين
 - 114احمد منظور فتحى حجازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 4990ورقم قيد  103826محل رئيسى عن صناعات غذائية متنوعة ونشا وعسل اسود ,بجهة محافظة
المنوفية ميت الموز -بملك/محمد عبد الله عبدالمعبود سليم
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 - 115مصطفى صبحى محمد عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  4992ورقم قيد  103827محل رئيسى عن محمصة بن ,بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم
شارع اسكاروس الحى الغربى بملك  /محمود محمد بحر واحمد محمد جوده السنطاوى
 - 116الفرماوى عبد الرحيم الفرماوى البغدادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  4999ورقم قيد  103828محل رئيسى عن ورشة لحام ,بجهة محافظة المنوفية بخاتى بملك خالد
خالد محمد عبد المقصود راشد
 - 117شبل عبد العزيز السيد الديب تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5004ورقم قيد  103829محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  ,6بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك  /نورا رمضان عيد
 - 118شيماء على احمد عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5006ورقم قيد  103830محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ,بجهة محافظة المنوفية شارع درب عجور
متفرع من شارع السوق القديم بملك /امام الشحات امام موسى محمد
 - 119سعيد العراقى عثمان عماره تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5015ورقم قيد  103831محل رئيسى عن تجاره سيارات وكاوتش ,بجهة محافظة المنوفية شارع صبرى
ابوعلم بملك/محمد احمد محمد عبدالفتاح
 - 120ايمان عبد الهادى عبد الجليل الفقى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 5016ورقم قيد  103832محل رئيسى عن تجارة مصوغات ذهبية ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة
من مصلحة الدمغة و الموازين ) ,بجهة محافظة المنوفية شارع احمد عرابى بملك فهمى احمد الملح
 - 121فؤاد زكريا صلح بعضشى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5078ورقم قيد  86386رئيسى آخر عن كافتيريا ,بجهة محافظة المنوفية مدينة تل ش /ابو عطيه من ش/
البطل احمد عبد العزيز بملك  /صلح عبد الرحمن مصطفى عماره
 - 122طارق مصلحى عبد الرحيم التطاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5057ورقم قيد  91951رئيسى آخر عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية ش/كلية
الهندسه على الطريق الزراعى منطقة محمد دياب بملك /عمرو السيد عرفان ابو أحمد
 - 123حاتم محمد عبدالعزيز فتح ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5061ورقم قيد  94664رئيسى آخر عن تجاره مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل ,بجهة محافظة
المنوفية محل رقم 2شارع طلعت حرب بجوار المرور الجديد بملك /سوزى صبحى سعد
 - 124عماد سعيد صلح محمود شاهين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5063ورقم قيد  94672رئيسى آخر عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بير شمس
بملك /سعيد صلح محمود شاهين
 - 125محمود احمد فتحى صالح القللى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5029ورقم قيد  103834محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه عزبه
رشيد طبلوها مركز تل بملك عاصم جمال الكومى اللمعى
 - 126محمد شعبان محمد سيد احمد المنسى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5031ورقم قيد  103835محل رئيسى عن حظيره مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه
طنوب مركز تل بملك ناديه حجاج عبدربه
 - 127ابراهيم السيد عطيه القاضى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5032
ورقم قيد  103836محل رئيسى عن ساعاتى ,بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك /هناء عبد الستار قاسم
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 - 128عبدالعزيز محمد عبال محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  510,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5033ورقم قيد  103837محل رئيسى عن ورشه تصنيع موبليا ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه الكتاميه
مركز الباجور بملك طه سعيد ابراهيم زيان
 - 129ام محمد حسنين محمد حسنين سند تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5037ورقم قيد  103838محل رئيسى عن بيع اعلف وحبوب وقشور حيوان ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه
كفر محمود مركز الباجور بملك عيسوى بكرى السيد نوفل
 - 130راويه على محروس على العربى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5040ورقم قيد  103839محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة المنوفية ميت عفيف بملك/رافت محمد
احمد الوكيل
 - 131محمد محمد سعد الشريف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5043
ورقم قيد  103840محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة المنوفية شارع البساتين الحى الغربى -
بملك /فايزه عبدالرحمن ابوخشبه
 - 132احمد عاصم عشم الغراب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5045
ورقم قيد  103841محل رئيسى عن بيع مخللت ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه طريق بحر سيف بملك/
محمود عاصم عشم الغراب
 - 133اسامه امين فتح ا النجار تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5048
ورقم قيد  103842محل رئيسى عن بيع حلويات ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه دراجيل مركز الشهداء بملك
موسيى محمود منصور الجارحى
 - 134اسلم السيد محمد عبدالرحيم محمد رزق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  5049ورقم قيد  103843محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة
المنوفية اسطنها-بملك  /احمد حسن على ابو العزم
 - 135تميم غريب عطوه غريب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5050
ورقم قيد  103844محل رئيسى عن تجاره ملبس فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة المنوفية اخر
شارع الجلء البحري امام توكيل اكتف بملك  /غاده محمد سعيد عبدالنبي خلف
 - 136طاهر فتحى عبدالستار عسل تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5058ورقم قيد  103845محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19والفقره  36من
المجموعه  6ووفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه,
بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون مركز شبين الكوم بملك منار احمد محمد
 - 137احمد محمد احمد قطب تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5059
ورقم قيد  103846محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة المنوفية مدينة تل  -كوم الشيخ عبيد بملك /
محمد عطيه عثمان محروس
 - 138احمد صلح عبد الحميد عبد العزيز خطاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  5065ورقم قيد  103847محل رئيسى عن مكتب توريدات ( فيما عدا الكمبيوتر و النترنت و
توريد العمالة ) ,بجهة محافظة المنوفية عقار رقم ( )9شارع ربيع العزب بملك خالد عبد الحميد محمود حسن بدر
 - 139خالد احمد سعيد دراز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 5068
ورقم قيد  103848محل رئيسى عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه وبعد الحصول علي التراخيص
اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع صبحى مطر الباجور بملك عصمت سعيد
عبدا المليجى

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 140صابر تامر جابر عبدالغفار البسيونى تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5071ورقم قيد  103849محل رئيسى عن ورشه خراطه ,بجهة محافظة المنوفية كوم الضبع بملك/
على محمود سلمه عدس
 - 141باسم جمال السيد سليمان النشار تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5072ورقم قيد  103850محل رئيسى عن تجاره وتوريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة المنوفية منشاه
الشريكين بملك /جمال السيد سليمان النشار
 - 142ابراهيم عصام الدين السيد على عابدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  5073ورقم قيد  103851محل رئيسى عن نظارات ,بجهة محافظة المنوفية ش /جمال عبد الناصر
بملك /احمد عبد الخالق رند
 - 143عمرو فوزى عبده محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5076ورقم قيد  103852محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة المنوفية مناوهلة بملك /سمير
عبدالجواد عبدالعزيز
 - 144طارق محمد صابر ستوت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5081ورقم قيد  103853محل رئيسى عن تجارة السيارات ,بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك بملك/
حسام محمد صابر ستوت
 - 145محمد اشرف محمد عصمت زكي القاضي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  5083ورقم قيد  103854محل رئيسى عن مصنع اللوف المعدني ,بجهة محافظة المنوفية سبك
الضحاك بملك  /ايمن علي محمود القطان
 - 146حافظ فتحى حافظ محمود شومان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5084ورقم قيد  103855محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك صابر جلل
الصعيدى
 - 147محمد حسنى احمد السماوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 5085ورقم قيد  103856محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ومفروشات ,بجهة محافظة المنوفية طنوب
بملك /حسنى احمد محمد
 - 148محمود كمال يس الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  65,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5090
ورقم قيد  103858محل رئيسى عن بـقـالـه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الجيش بحري السكه الحديد
مدينه الباجور بملك احمد عبدالعزيز حبلص
 - 149احمد صابر متولى العيسوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5095ورقم قيد  103859محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  6ووفقا للتعليمات واللوائح المنظمه لذلك وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه,
بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع القاضي اول طريق ميت خاقان مدينه شبين الكوم بملك محمد احمد زناتى
 - 150جيهان على عبد السلم طعيمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5096ورقم قيد  103860محل رئيسى عن بيع مشروبات مثلجه وخردوات ,بجهة محافظة المنوفية اسطنها
بملك  /شركة ام او تى للستثمار والتنميه ( ش م م)
 - 151ابراهيم محمد فرج مهدى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5099ورقم قيد  103861محل رئيسى عن بيع منظفات وعنايه بالبشره ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه بابل
مركز تل بملك فتحى كمال يس الديب
 - 152خالد علي ابراهيم خليل تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5102
ورقم قيد  103862محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة المنوفية كمشيش بملك  /عيد علي
ابراهيم خليل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 153زينب مبروك عبدالمقصود حبيب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5104ورقم قيد  103863محل رئيسى عن مطبعه فيما عدا طباعه الملبس العسكريه واصدارالصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة المنوفية
بناحيه جزيره الحجر مركز الشهداء بملك علي عثمان سرور
 - 154محمد محمد محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5105
ورقم قيد  103864محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية منشأه بخاتي بملك  /عمر محمد محمد
عطيه
 - 155مايسه محمد مهدى القليوبى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5107ورقم قيد  103865محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه -بملك /رضا السيد احمد
بدر
 - 156على عبدالمجيد ابوالفتوح راجح تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5110ورقم قيد  103866محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  6وذلك في حدود ماتقره التعليمات ,بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك عبدالمجيد ابوالفتوح على
راجح
 - 157محمد جلل حسنى حسان تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5116
ورقم قيد  103867محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية كفر سنجلف
الجديد بملك سامح محمد عبداللطيف
 - 158مصطفى المليجى مصطفى عنبر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5126ورقم قيد  103868محل رئيسى عن كافية ,بجهة محافظة المنوفية شارع أنور السادات بملك ايمان
محمد عيد قصص
 - 159رشاد محمد السيد بدر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5128
ورقم قيد  103869محل رئيسى عن المقاولت العامه والستثمار العقارى والتوريدات فيما عدا النت وتوريد
العماله ,بجهة محافظة المنوفية مدينة تل شارع محمود فهمى النقراشى بملك  /شاديه فؤاد سيد احمد
 - 160محمد السيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5130
ورقم قيد  103870محل رئيسى عن بيع اعلف وحبوب وقشور ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه الخضره مركز
الباجور بملك نبيل محمد ابراهيم شاهين
 - 161حذيفة سعيد على البتبساوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 5133ورقم قيد  103871محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائية ,بجهة محافظة المنوفية عقار رقم  5شارع ندى
وفاء بملك مصطفى محمد الشبلنجى
 - 162اسراء على عفيفى حسن تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 5135
ورقم قيد  103872محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية كفر الخضره بملك  /صبحى عبد
العزيز محمد سيد احمد
 - 163ياسر صبحى امين الشامى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5148
ورقم قيد  87030رئيسى آخر عن مركز لبيع الدوات البيطريه ,بجهة محافظة المنوفية طريق ميت خاقان
الزراعى بملك /احمد محمد امين قابل
 - 164ابراهيم الجمل محمد عمار تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5136ورقم قيد  103873محل رئيسى عن ورشه نجاره وتصنيع اثاث ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه طريق
زاويه بمم بجوار المعهد مدينه تل بملك محمد محمد محمود بدر
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 - 165ابراهيم الجمل محمد عمار تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5136ورقم قيد  103873محل رئيسى عن ورشه نجاره وتصنيع اثاث ,بجهة محافظة المنوفية كان له محل
وتم افتتاحه في  2002/9/23وتم غلقه في 2022/6/14
 - 166اشرف سعدالدين مصطفى طه تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5142ورقم قيد  103874محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير في ماعدا املجموعه 19والفقره  36من
المجموعه  6ووفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه,
بجهة محافظة المنوفية بناحيه جروان مركز الباجور بملك سعد اشرف سعد
 - 167عصام ابراهيم عويضة عبد الشهيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5145ورقم قيد  103875محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع ,بجهة محافظة المنوفية شارع الشاعر
بملك السيد السيد الديب
 - 168على محمد سعد واصل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5149
ورقم قيد  103876محل رئيسى عن تجارة فاكهه وخضروات ,بجهة محافظة المنوفية جزيرة الحجر بملك /
عبد العزيز سعد عبد العزيز
 - 169صبرى احمد عامر الدبور تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5150
ورقم قيد  103877محل رئيسى عن منفذ بيع سيراميك ,بجهة محافظة المنوفية ميت عافيه بملك محمد احمد
عامر
 - 170فتحى عطيه السيد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5151ورقم قيد  103878محل رئيسى عن بـقـالـه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه الماي مركز شبين الكوم
بملك عبدالعزيز محمد محمد المنشاوى
 - 171ماهر شوقى يوسف باشا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5153
ورقم قيد  103879محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ,بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك /عبد ا
صقر السيد ابراهيم
 - 172محمد حسن محمد عبد العزيز سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5154ورقم قيد  103880محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه وتاجير سيارات ,بجهة محافظة
المنوفية دراجيل بملك  /ام الزين الصاوى عبد الغفار
 - 173السيد السيد على شتيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5156
ورقم قيد  103881محل رئيسى عن مكتب توريدات ( فيما عدا الكمبيوتر والنترنت و توريد العمالة ) ,بجهة
محافظة المنوفية البتانون بملك فاطمة محمد عبد الوهاب هلل
 - 174عبدالواحد ابراهيم احمد على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5161ورقم قيد  103882محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد الحصول علي التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع اسكاروس مدينه شبين
الكوم بملك عبدالرحمن اسماعيل عبدالمعبود
 - 175رمضان محمد احمد غراب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5166ورقم قيد  103883محل رئيسى عن تجاره احذيه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه زرقان مركز تل
بملك محمد محمد احمد غراب
 - 176سلمه عطيه عبدالفتاح هلل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5169ورقم قيد  103884محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل وتوريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت
وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون مركز شبين
الكوم بملك عطيه عبدالفتاح احمد هلل
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 - 177احمد محمد احمد رميح تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5171
ورقم قيد  103885محل رئيسى عن ورشه موبيليا ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك  /عبدا راضي
ابوعيد
 - 178احمد جمال عبدالحميد محمد المصيلحى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  5173ورقم قيد  103886محل رئيسى عن مكتب مزادات كافتريات وبوفيهات ,بجهة محافظة المنوفية
شارع سميح مبارك -بملك /جمال عبدالحميد محمد
 - 179هدير سعدون حسان قطب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 5174
ورقم قيد  103887محل رئيسى عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول علي
التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الحجاز الحي الشرقى مدينه شبين
الكوم بملك ابوالفتوح محمد عبدالمنعم عماره
 - 180كرم عبدالغفار محمد ناجي تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5179ورقم قيد  103889محل رئيسى عن تجاره وتوزيع المشمعات والعدد ادوات معمار والحبال ,بجهة
محافظة المنوفية مناوهله بملك  /عبدالقادر السيد سيد احمد
 - 181رغده بيومى شحاته عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5188
ورقم قيد  103890محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه بنهاي مركز الباجور
بملك محمود فاروق عبدالمعبود على
 - 182مريم ابراهيم غطاس تادرس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5190ورقم قيد  103891محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه وبعد الحصول
علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه بهناي مركز الباجور بملك حسن
محمود حسن شحاته
 - 183ايريني لويس جبران اسعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5191
ورقم قيد  103892محل رئيسى عن بيع ادوات نظافه ,بجهة محافظة المنوفية شارع المحروقي بملك  /امجد
ناجي راغب
 - 184اسلم حسن السيد ابو زنه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5194
ورقم قيد  103893محل رئيسى عن جزارة ,بجهة محافظة المنوفية مليج بملك ضياء الدين على حسن
 - 185احمد عبد الرحيم الحسينى درويش تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5195ورقم قيد  103894محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة المنوفية ميت مسعود بملك /
انتصار فهمى طه البدرى
 - 186احمد فتحى احمد نيبر تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5196
ورقم قيد  103895محل رئيسى عن سوبرماركت ,بجهة محافظة المنوفية شارع الورش خلف مجمع المواقف
بملك /محمد ابو زيد محمود
 - 187مسعد نور محمد خليف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5198
ورقم قيد  103896محل رئيسى عن حدايد وبويات ,بجهة محافظة المنوفية بشتامى بملك عبدالحميدعبدا
بهنسى
 - 188علء كرم عبد العاطى محمد الزغيمى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  5199ورقم قيد  103897محل رئيسى عن تجارة كناسة المخابز ,بجهة محافظة المنوفية تلوانة بملك
الهام عبد السميع عبد الحميد
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 - 189سعد فتحي سعد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 5201
ورقم قيد  103898محل رئيسى عن تصنيع وبيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة المنوفية
كفر المصيلحه  -شارع محطه الصرف الصحي بملك  /ابراهيم عزت امام الطنبداوي
 - 190ايهاب عبد السميع عبد الحميد ابو حسيبه تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  5202ورقم قيد  103899محل رئيسى عن تجارة خرده ,بجهة محافظة المنوفية تلوانه بملك/
طارق عبد السميع عبد الحميد
 - 191ايمان شوقى عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 5206ورقم قيد  103900محل رئيسى عن خياطة وسرفلة وعراوى و تطريز ,بجهة محافظة المنوفية مليج
بملك حنان احمد محمد
 - 192محمد انور محمد رشدى موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5216ورقم قيد  103901محل رئيسى عن بيع منتجات ورقية ,بجهة محافظة المنوفية شارع المعهد الدينى
بملك عاطف فتحى السيد
 - 193خضرة محمد توفيق الجزاوى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5220ورقم قيد  103903محل رئيسى عن فراشة وكهرباء ,بجهة محافظة المنوفية جزيرة الحجر ـ بملك
فرج السيد العقباوى
 - 194عماد فاروق حسنين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5229ورقم قيد  103904محل رئيسى عن مكتب توريد وتجارة خضار وفاكهة ,بجهة محافظة المنوفية
شنوفة ـ بملك اشرف عبدالنبى ابراهيم
 - 195طلبه عبداللطيف طلبه عامر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5230ورقم قيد  103905محل رئيسى عن بيع لحوم مجمده واسماك ومجمدات ,بجهة محافظة المنوفية كفر
ربيع بملك /عبير محمد خضر
 - 196سماح محسن احمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 5231
ورقم قيد  103906محل رئيسى عن محل بيع اكسسوار موتوسيكلت ,بجهة محافظة المنوفية كفر ربيع ـ بملك
محمد احمد احمد نجم
 - 197فاطمه احمد زهدى احمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 5244ورقم قيد  103907محل رئيسى عن بـقـالـه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه الخضره مركز الباجور
بملك اشرف عبدالسمع صقر
 - 198صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  5270ورقم قيد  76421رئيسى آخر عن بيع ملبس واحذيه جمله وقطاعى ,بجهة محافظة
المنوفية مدينة شبين الكوم امتداد ش /سعد زغلول بملك  /ابراهيم محمد مصطفى الحداد
 - 199مسعد اشرف مسعد جمعه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5258
ورقم قيد  100483رئيسى آخر عن مكتب توريدات مواد غذائيه ,بجهة محافظة المنوفية عزبة عوض حسن
بملك /اشرف مسعد محمد جمعه
 - 200منى عبدالرحمن عبدالمعطى جمعه تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5254ورقم قيد  103908محل رئيسى عن تعبئه مواد غذائيه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر جنزور
مركز تل بملك عبدالفتاح عبدالمقصود جبريل
 - 201ايمان محمود محمد شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5259
ورقم قيد  103909محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية الخضره بملك /
حداد مصطفى حداد
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 - 202منه ا عبدالستار محمد سعيد نصار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5264ورقم قيد  103910محل رئيسى عن قص الشعر للسيدات ,بجهة محافظة المنوفية برج هلتون
الجلء شارع الجلء البحري بملك  /احمد السيد بهي الدين
 - 203ايمان على سليمان حشاد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5265
ورقم قيد  103911محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة المنوفية
عقار2شارع غباشى متفرع من شارع الجلءالبحرى بملك /محمد سعيد خطاب
 - 204رشا فتحى محمد حسن نوار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5271ورقم قيد  103912محل رئيسى عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول
علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع محمد حسني مبارك امام نادى
الشرطه طريق كفر المصليحه بملك عادل فريد اسماعيل
 - 205محمد على حسن النعناعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 5275
ورقم قيد  103913محل رئيسى عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه 20
شارع ابوعامر الحي القبلي مدينه شبين الكوم بملك وفاء على ابراهيم حسن
 - 206على عبد الفتاح محمد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 5284ورقم قيد  103914محل رئيسى عن مكتب توريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العماله ,بجهة
محافظة المنوفية كفر الخضره بملك /عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
 - 207حسام مصطفى محمد قرطام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5288ورقم قيد  80330رئيسى آخر عن بيـع مراتب و مفروشات ,بجهة محافظة المنوفية مليج ملك ابراهيم
حامد السيد العكل
 - 208احمد ابراهيم عبدالسلم مروان عماره تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  5285ورقم قيد  103915محل رئيسى عن تجاره خردوات واداوات مدرسيه فيما عدا تصوير
المستندات ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت خلف مركز شبين الكوم بملك السيد رفاعى السيد صبيحه
 - 209هشام عبدالسميع محمد البربرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5290ورقم قيد  103916محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد
العماله وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية ش جمال عبدالناصر
بحرى بملك /عصام الدين فتحى حيدر
 - 210هانى محمد عبد المجيد محمد حسنين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  5291ورقم قيد  103917محل رئيسى عن مصنع ملبس فيما عدا الزى العسكرى ,بجهة محافظة
المنوفية شارع عباد الرحمن  -شبين الكوم  -البر الشرقى بملك  /اسامه صبحى مصيلحى
 - 211مصطفى فوزى عبدالرحمن نصير تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5292ورقم قيد  103918محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية عمروس بملك
اسامه حسن سعيد حسن
 - 212هانى احمد محمد شبل الديب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5295ورقم قيد  103919محل رئيسى عن بيع قطع غيار موتوسكيلت ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه
البتانون مركز شبين الكوم بملك سعيد فوزي محمد السرج
 - 213تامر عمر خطاب رمضان المطبعجي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  5299ورقم قيد  103920محل رئيسى عن سـوبر ماركت ,بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم 7 -ش/
السنطاوي ملك امينه فتح ا محمد سعفان
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 - 214ناديه عبدالحليم عبدالعزيز الرعو تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5300ورقم قيد  103921محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة المنوفية عقار  10ش  /غرب الستاد بملك /
محمد طلعت ابوالفتح الغزالى
 - 215دينا عاطف عبدالفتاح شلبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5301ورقم قيد  103922محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية ,بجهة محافظة المنوفية كفر الباجور بملك/
عاطف عبدالفتاح محمد شلبى
 - 216علي محي الدين محمد ابو ميز تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5304ورقم قيد  103923محل رئيسى عن مشتـل شتلت خضار و فاكهه ,بجهة محافظة المنوفية كفر
حجازي ملك صبحيه محمد عبد القوي سليمان
 - 217محمد احمد عبد الغنى التراس تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5305ورقم قيد  103924محل رئيسى عن مكتب تجاره موبيلياوتجاره اثاث ,بجهة محافظة المنوفية شارع
محمود النقراشى بملك/مصطفى محمد محمد الفيومى
 - 218ناديه عبد النبى عنتر عبد النبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5307ورقم قيد  103925محل رئيسى عن كافيه ومطعم ,بجهة محافظة المنوفية مبنى نقابة المهن الزراعيه
الحى الشرقى  23ش /محمد فريد بملك /نقابة المهن الزراعيه
 - 219احمد خالد احمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  5308ورقم
قيد  103926محل رئيسى عن كافيه بيع مشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع عاطف
السادات خلف مطعم تريفل مدينه شبين الكوم بملك انتصار محمد محمد على
 - 220محمد السيد السيد البغل (مطعم و كوفي شوب البغل) تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  5340ورقم قيد  82075رئيسى آخر عن تعديل النشاط ليصبح  :مكتب تصديـر (
في حدود اللوائح و القوانين) ,بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم  -ش /عبد الحكيم علم متفرع من طريق مليج
ملك محمد سعيد علي ابو العل
 - 221عمرو جلل حامد البغدادي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5318ورقم قيد  103927محل رئيسى عن معمل تجميع ألبـان و بيعها ,بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا
زنجي ملك عمرو احمد علي
 - 222يحى محمد عبدالنبى شرف تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5319ورقم قيد  103928محل رئيسى عن تلميع وتجارة اخشاب ,بجهة محافظة المنوفية بابل بملك /عزت
سالم احمد دغيدى
 - 223يوستينا نجيب ابراهيم حنا تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5322ورقم قيد  103929محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة المنوفية شارع طلعت حرب البر
الشرقى بملك /محمد حسن محمود قابيل
 - 224احمد محمد رمضان زهر تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5326
ورقم قيد  103930محل رئيسى عن بيع زيوت سيارات ,بجهة محافظة المنوفية 0امتداد مزلقان المرور الجديد
الطريق المؤدى الى مفارق السعاف بملك/ابراهيم جابر محمد الطنبداوى
 - 225محمد ابراهيم عبد الرازق على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5327ورقم قيد  103931محل رئيسى عن مخبز سياحى ,بجهة محافظة المنوفية ميت شهاله
 - 226محمد محمد سامى محمود افندى عبدة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  5334ورقم قيد  103932محل رئيسى عن مطعم كشرى ,بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك رمضان
رجب رمضان
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 - 227مصطفى حسنى عبد العزيز محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  5335ورقم قيد  103933محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك  /محمود احمد
السيد
 - 228ايهاب جمال شوقى جيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5336
ورقم قيد  103934محل رئيسى عن تجاره اجهزه كهربائيه ومنزليه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر
الباجور مركز الباجور بملك مجدى فتحى عبدالرحمن
 - 229علياء كرم حافظ جمعه تاجر فرد رأس ماله  110,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5344
ورقم قيد  103935محل رئيسى عن مكتبـه (ما عدا تصوير المستندات) ,بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم -
ش - K.M /مجمع الكليات ملك علي عبد المقصود علي حفناوي
 - 230احمدمحمد صبحى امين التيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 5347ورقم قيد  103936محل رئيسى عن إدارة الكافيهات والمطاعم وبيع الوجبات الجاهزةوالمشروبات و
التوريدات الغذائية ,بجهة محافظة المنوفية شارع جمال عبدالناصربحرىبملكمحمدسعيد عبده سيف
 - 231محمد عبدالفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  5378ورقم قيد  96888رئيسى آخر عن ورشه نجاره ميكانكيه ,بجهة محافظة المنوفية اصطبارى -
بملك /ابراهيم عبدالفتاح منصور محمد
 - 232صفاء عبد العزيز احمد قرمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5354ورقم قيد  103939محل رئيسى عن بيع اعلف وحبوب ,بجهة محافظة المنوفية شارع سيدى عزالدين
بملك /كامل حامد عبدالحافظ البنا
 - 233محمد فتحى عبدالمنصف السيسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5357ورقم قيد  103940محل رئيسى عن مطعم بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات
المتخصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع جسر المشروع مدينه الشهداء المنوفيه بملك ناصر جبر عشماوى
سليمان
 - 234هدى محمد على مصلحى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5358
ورقم قيد  103941محل رئيسى عن بيع حبوب واعلف ,بجهة محافظة المنوفية كفر شنوفه بملك /محمد
مطاوع احمد عبدالحميد سراج الدين
 - 235محمد عبدالغني محروس خلف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5361ورقم قيد  103942محل رئيسى عن مكتب خدمات شحن بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة
محافظة المنوفية شارع صابر الطنبداوي بملك  /حمدي محمد رجب
 - 236ريمون عبدا عوض ا جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5366ورقم قيد  103943محل رئيسى عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول
علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع خالد بن الوليد مدينه شبين
الكوم بملك ناصر عجبان جيد
 - 237محمد على حافظ الحديدى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5367
ورقم قيد  103944محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية البر الشرقى بملك محمد عبدالحميد حبيب
 - 238رضا سعيد عبد الحميد ابو عامر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5368ورقم قيد  103945محل رئيسى عن مكتب توريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله ,بجهة
محافظة المنوفية شارع الجلء قبلي عزبه ابو عامر بملك  /سعيد صلح سعيد ابو عامر
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 - 239امير احمد كامل محمد ابوالروس تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5376ورقم قيد  103946محل رئيسى عن حظيره مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان
مركز شبين الكوم بملك ياسر على السيد شريف
 - 240محمد محمد على شاهين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 5381
ورقم قيد  103948محل رئيسى عن مكتب توريدات أدوات ومستحضرات طبية ,بجهة محافظة المنوفية كفر
السكرية بملك سعيد محمد احمد عمر
 - 241الشافعى عبد المجيد الشافعى السقا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5383ورقم قيد  103949محل رئيسى عن صالة العاب رياضية ( جيم ) ,بجهة محافظة المنوفية شارع
الجلء البحرى اسفل محل دندورمت بملك سامى السيد ابراهيم على جمال الدين
 - 242فاطمة يسرى صابر عبد اللطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 5387ورقم قيد  103950محل رئيسى عن بيع حبوب و اعلف ,بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك عادل
حامد سيد احمد
 - 243عبدالهادي جنيدي عبدالهادي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5399ورقم قيد  103951رئيسى آخر عن كساره بلستيك ,بجهة محافظة المنوفية مركز السادات الخطاطبه
اليافطه
 - 244محمد سعيد احمد ابو النور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5404
ورقم قيد  103952محل رئيسى عن ورشة نجاره موبيليا يدوى ,بجهة محافظة المنوفية ش /حسين ابو عامر
بملك /ايمن اسماعيل السيد جابر
 - 245يوسف محمود فتحى عبدا تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5405ورقم قيد  103953محل رئيسى عن مزرعه مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية طنبدى ـ
بملك ناجح محمد عبداللطيف عبدالرحمن
 - 246احمد على السيد قاسم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5407
ورقم قيد  103954محل رئيسى عن مقـلـه لـب ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الحريه مدينه تل بملك
عواطف كامل محمد الجندى  /مصطفى-احمد-عمر احمد مصطفى موسى
 - 247شيماء محمد كامل فتاح تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5415
ورقم قيد  103955محل رئيسى عن خدمات بيئية وهيدرولجية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمة,
بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك /كامل محمد كامل فتاح
 - 248احمد عبدا محمد الصعيدى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5417ورقم قيد  103956محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه طوخ
دلكه مركز تل بملك عبدا محمد محمد الصعيدى
 - 249يمنى مجدى ابراهيم ناصر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5419
ورقم قيد  103957محل رئيسى عن تجاره وتوزيع ادوات تجميل ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه ابشادى مركز
الشهداء بملك محمد ابراهيم ناصر
 - 250هبه عبد المنعم سعد الصور تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5423ورقم قيد  103958محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة المنوفية صفط جدام بملك/
ابراهيم محمد ابراهيم محمود ضحى
 - 251هيثم السيد فتحى طايل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5425
ورقم قيد  103959محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه دراجيل مركز الشهداء بملك
طارق فتحى طايل
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 - 252محمد نظمى عبد الحسيب مرعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5426ورقم قيد  103960محل رئيسى عن مكتب توريدات اجهزه ومعدات طبيه ماعدا الدويه ,بجهة
محافظة المنوفية اسطنها بملك /عبد ا لبيب عبد ا سلم
 - 253مروه السيد محمود حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5427
ورقم قيد  103961محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه فيما عدا توريد العماله وبعد الحصول علي
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه زناره مركز تل
بملك محمد ابراهيم محمد هدهود
 - 254سمر اسماعيل عبدالهادى عمر محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  5434ورقم قيد  103962محل رئيسى عن مكتب توريدات مستلزمات مصانع فيما عدا توريد العماله
والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه بير شمس
مركز الباجور بملك محمد حمدى محمد موسى
 - 255محمد حسن عبدالمحسن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 5436ورقم قيد  103963محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه
الخضره مركز الباجور بملك عبدا ابراهيم السيد ابوزيد
 - 256احمد عبد الرازق متولى جاد ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5489ورقم قيد  79549رئيسى آخر عن اكسسوار و خدمـات محمول ,بجهة محافظة المنوفية كفر طنبدي
ملك بشير جابر علي سيد احمد
 - 257مسعد مسعد فكري السيد عماره تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5453ورقم قيد  103966محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
المنوفية بناحيه عقار  9شارع الرحاب من الجلء البحرى بملك احمد عبداللطيف حسان عياد مدينه شبين الكوم
 - 258احمد محمد مصطفي طايل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 5454
ورقم قيد  103967محل رئيسى عن كافتيريـا ,بجهة محافظة المنوفية شنوفه  -طريق شبين الكوم/منوف ملك
محمد مصطفي السيد طايل
 - 259ابراهيم زكى محمد الحصرى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5473ورقم قيد  103968محل رئيسى عن تصنيع مراتب جاهزه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه مدينه تل
بجوار مدرسه الشروق بملك مصطفي الدسوقى عبدالحميد
 - 260محمد فتحى على القسط تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 5477
ورقم قيد  103969محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ,بجهة محافظة المنوفية مليج بملك /محمد أحمد
ابراهيم العكل
 - 261محمد محمد محمد احمد ميبر تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5482ورقم قيد  103970محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريد وتركيب الوميتال بعد الحصل علي
التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر جنزور مركز تل بملك حسن
عبدالعزيز شعيب
 - 262حسام عبدالحميد محمد مريقه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5485ورقم قيد  103971محل رئيسى عن حبوب واعلف ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه دراجيل مركز
الشهداء بملك عادل محمد احمد مريقه
 - 263هشام فتحى شحاته بلل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 5490
ورقم قيد  103972محل رئيسى عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول علي
التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه بروى مركز تل بملك عبدالرحمن شحاته
محمد بلل
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 - 264محمد سعيد سالم الشيخ تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 5494
ورقم قيد  103973محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك  /اسامه السيد السيد
الشيخ
 - 265يوسف هلل بدوي رمضان تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 5497ورقم قيد  103974محل رئيسى عن ورشه حداده ,بجهة محافظة المنوفية كوم الضبع بملك  /محمد
سعيد دعدوش
 - 266محمد حسن محمد ابو شوشه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5509ورقم قيد  95314رئيسى آخر عن مكتب رحلت ونقل عمال فيما عدا توريد العماله وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه من هيئة النقل الداخلى ,بجهة محافظة المنوفية صفط جدام بملك  /امينه محمد على
 - 267عبدالحميد محمد عبدالحميد البدوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5503ورقم قيد  103975محل رئيسى عن بـقـالـه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر عسكر مركز تل بملك
عاطف مصطفى ابراهيم صالح
 - 268محمود سامي ابراهيم الشرابي تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5511ورقم قيد  103977محل رئيسى عن تجاره ملبس جـاهزه (ما عدا الزي العسكري) ,بجهة محافظة
المنوفية شبين الكوم  -ش /المدينه المنوره متفرع من ش /الجلء البحري ملك عبد الفتاح السيد عبد العزيز
 - 269عديله فتح الله احمد خليل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 5515
ورقم قيد  103978محل رئيسى عن ورشة تفصيل ملبس ,بجهة محافظة المنوفية جزيرة الحجر بملك /
صبرى عبد العزيز محمد
 - 270اسامه السيد مصطفى الجبالى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5516ورقم قيد  103979محل رئيسى عن مكتب تصدير بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات
المختصه ,بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع سعد زغلول مدينه تل بملك فيصل السيد مصطفى الجبالى
 - 271احمد رضا ابو اليزيد الجنداوى تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5522ورقم قيد  103980محل رئيسى عن بيع لحوم مجمده ,بجهة محافظة المنوفية كفر ربيع -منشاة السلم
بملك /رضا ابو اليزيد ابراهيم الجنداوى
 - 272عبد السلم عثمان عبد السلم يوسف البيض تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  5524ورقم قيد  103981محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة المنوفية مدينة تل شارع
الجمهوريه بملك  /عاطف طلبه محمد الكوه
 - 273عبد الرازق محمد عبدالرازق عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  5533ورقم قيد  103982محل رئيسى عن كافية ,بجهة محافظة المنوفية شارع بدر من شارع باريس
بملك اشرف فتحى عبد المجيد ابراهيم خضير
 - 274حليم عازر يوسف مطر بدوى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5534ورقم قيد  103983محل رئيسى عن بيع اعلف ,بجهة محافظة المنوفية شارع عطيه بكر من شارع
هندسة الرى بملك /حليم عازر يوسف مطر بدوى
 - 275ربيع بدر شبل سعفان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 5539
ورقم قيد  103984محل رئيسى عن بيع وصيانة تكييف وتبريد ,بجهة محافظة المنوفية شارع محمد العربى
من شارع كلية التربيه القديم بملك /محمد البدوى محمد العربى
 - 276احمد فاروق محمد شبل الطنبشاوي تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5544ورقم قيد  103985محل رئيسى عن تصليح دراجـات ,بجهة محافظة المنوفية شنوان ملك كامل عبد
العزيز محمد سالم
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 - 277محمد عزت مأمون شخبه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 5545
ورقم قيد  103986محل رئيسى عن بقالـه ,بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك ملك شريف فتحي علي
 - 278اسراء جابر محمد القويضى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5565ورقم قيد  103987محل رئيسى عن صناعة الملبس جاهزة ماعدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة
المنوفية  6ش الدبى
 - 279حسام ابراهيم حامد عبد ربه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5568ورقم قيد  103988محل رئيسى عن مصنع ملبس للغير فيما عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
المنوفية شارع ترعة الزرقانيه ميت ابو الكوم مصنع عصمت السادات بملك  /محمد عبد الفتاح شبل
 - 280ليلي محمود عباس كشك تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 5572
ورقم قيد  103989محل رئيسى عن بيع قشور وحبوب وعلف الحيوان ,بجهة محافظة المنوفية جروان بملك /
ايمن محمود عباس كشك
 - 281شيماء رضا محمد عبد السلم خفاجي تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  5573ورقم قيد  103990محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه و نقل عمال (ما عدا توريد العماله),
بجهة محافظة المنوفية زاويه الناعوره ملك محمد محمد مبروك
 - 282عادل محمد محمود الكنفانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 5577ورقم قيد  103991محل رئيسى عن تجارة ادوات صحيه ,بجهة محافظة المنوفية شارع التهامى البر
الشرقى امام نادى القضاه بملك /سعيد محمد عبد السلم
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فروع الفراد
 - 1اسامه جابر محمود الدماطى قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4709ورقم قيد  96406محل فرعى
عن مستودع لتعبئة المواد الغذائية بجهة محافظة القليوبية  7ش ابراهيم الخليل -خلف مسجد ابراهيم مرسى-بنها
الجديده -ملك /عبدالسلم عيسى عبده
 - 2اسامه جابر محمود الدماطى قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4709ورقم قيد  96406محل فرعى
عن مستودع لتعبئة المواد الغذائية بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان  -بجوار مجمع المواقف خلف هايبر مترو  -ملك/
مجدي سعيد عبدالغني الجندي
 - 3محمود رضوان احمد دليب قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  4866ورقم قيد  97911محل فرعى
عن تجاره وتوريد القمشه ومستلزمات التفصيل بجهة محافظة المنوفية بابل -بملك/رضوان احمد احمد دليب
 - 4رضا محمد عبد الفتاح حمزه(اوتو رضا حمزه) قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  5003ورقم قيد
 51102محل فرعى عن تجارة سيارات واستيراد وتصدير فيماعدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه 6
وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك بجهة محافظة المنوفية شارع حتحوت تقاطع الرى بجوار السنترال العمومى
بملك /احمد رضا محمد عبد الفتاح
 - 5نوضار ربيع محمد عبد الستار قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  4994ورقم قيد  91060محل فرعى
عن حظيرة تسمين مواشى حلبه وتجارتها بجهة محافظة المنوفية اصطبارى عزبة لمبو بملك /عبد المرضى احمد
بدوى ابو المجد
 - 6هانى ابراهيم عبدالغفار محمد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  5098ورقم قيد  99184محل فرعى
عن مخزن تجارة اعلف بجهة محافظة المنوفية ميت مسعود -بملك /عبدالفتاح الحسينى مطاوع على
 - 7سمير سعد السيد ابراهيم قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5351ورقم قيد  103938محل فرعى عن
تجاره وتوزيع اجهزه كهربائيه وتصنيعها لدى الغير ( فيما عدا الكمبيوتر ) بجهة محافظة القليوبية برج الياسمين
شارع فريد ندا  -اتريب بجوار ماموريه ضرايب بنها ملك  /سليمان محمد الحسينى
 - 8سمير سعد السيد ابراهيم قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5351ورقم قيد  103938محل فرعى عن
تجاره وتوزيع اجهزه كهربائيه وتصنيعها لدى الغير ( فيما عدا الكمبيوتر ) بجهة محافظة المنوفية كفر ابشيش -ملك/
عل شمس الدين بهجات
 - 9ايمان يونس عليوه يونس قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5422ورقم قيد  93657محل فرعى عن
محل ملبس جاهزة بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم  -ش /مستجد من ش /الجلء البحري ملك ايمان يونس عليوه
يونس
 - 10على محمد على عفيفى القزعة قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5570ورقم قيد  88209محل
فرعى عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور شارع عمر بن
الخطاب بملك  /محمد عادل ابو السعود رجب
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قيود الشركات
 - 1شركه محمد ناجى كارم طنطاوى احمد وشركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  5028ورقم قيد  103833مركز عام عن جمع وتدوير مخلفات وانتاج
الطاقه البديله والتوريدات فيما عدا النترنت بجهة محافظة المنوفية منشاه سيف -بملك /نجلء فتحى عبدالحليم
 - 2شركة  /مصطفى صلح ابو الفتح منسى وشريكه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5175ورقم قيد  103888مركز عام عن مخبز سياحى بجهة محافظة
المنوفية ابو كلس بملك  /محمود محمد عبد المقصود
 - 3شركه /السيد سعد احمد عيد و شركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  5219ورقم قيد  103902مركز عام عن اقامه و تشغيل مستشفي خـاص للطفال و الجراحه
بجهة محافظة المنوفية سرسنا ملك السيد سعد احمد عيد
 - 4شركه محمد عبدالحكيم عبدالحميد مصيلحى وشريكه شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  5349ورقم قيد  103937مركز عام عن مخبز بلدي نصف آلـي ملدن
بجهة محافظة المنوفية زوير ملك ورثه عبد الحكيم عبد الحميد احمد مصلحي
 - 5شركه ابراهيم السيد ابراهيم ادريس وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  5448ورقم قيد  103964مركز عام عن توريدات عامه  /انظمه امنيه
انظمه شبكات انظمه طاقة شمسيه اجهزه كمبيوتر والكسسوارات تسويق الكترونى واقامه وانشاء المشروعات
وتشغيلها فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه
 .بجهة محافظة المنوفية شارع جمال عبدالناصر ميدان شرف بجوار عمارة الفيروز بملك احمد محمد عطيه
 - 6شركة /ابراهيم ابراهيم عبد الحميد عبد العال وشريكه شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  5506ورقم قيد  103976مركز عام عن محتوى الكترونى واستشارات
وتدريب فيماعدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف
وتوريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه بجهة محافظة المنوفية شارع بور سعيد بملك /محمود
محمد عبده
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فروع الشركات
 - 1الشركه المصريه للغازات الجهزه الطبيه ابراهيم عبدالعزيز وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 4649ورقم قيد  103723فرعى عن إضافة نشاط صيانة شبكات الغازات الطبية إلى نشاط الشركة بجهة
محافظة القاهرة تعديل العنوان الى  75ش مصر و السودان حدائق القبة شقة رقم 81
 - 2الشركه المصريه للغازات الجهزه الطبيه ابراهيم عبدالعزيز وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 4649ورقم قيد  103723فرعى عن إضافة نشاط صيانة شبكات الغازات الطبية إلى نشاط الشركة بجهة
محافظة المنوفية قطعة  81ش المنطقة الصناعية الثانية
 - 3مصطفى محمد ابو عبيه وشريكته قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  4774ورقم قيد 103766
فرعى عن خلط وتعبئه وتصنيع وبيع وتوزيع السمده والمخصبات والمبيدات الزراعيه والبيطرية والمطهرات
والمنظفات والكيماويات المعمليه الزراعيه والصناعيه والخامات الزراعيه بجهة محافظة الغربية شارع البوسته -
ابيار  -بملك //نوال ماهر عبد الحيى عجوه --
 - 4مصطفى محمد ابو عبيه وشريكته قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  4774ورقم قيد 103766
فرعى عن خلط وتعبئه وتصنيع وبيع وتوزيع السمده والمخصبات والمبيدات الزراعيه والبيطرية والمطهرات
والمنظفات والكيماويات المعمليه الزراعيه والصناعيه والخامات الزراعيه بجهة محافظة المنوفية الوحده رقم
 304الدور الرضى  -حاضنه اعمال تل ومقرها  48طريق تل بابل امام مستشفى تل العام --
 - 5فارما كيميكال لبيع وتوزيع السمده والمخصبات  pharma chemicalقيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  4774ورقم قيد  103766فرعى عن خلط وتعبئه وتصنيع وبيع وتوزيع السمده والمخصبات
والمبيدات الزراعيه والبيطرية والمطهرات والمنظفات والكيماويات المعمليه الزراعيه والصناعيه والخامات
الزراعيه بجهة محافظة الغربية شارع البوسته  -ابيار  -بملك //نوال ماهر عبد الحيى عجوه --
 - 6فارما كيميكال لبيع وتوزيع السمده والمخصبات  pharma chemicalقيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  4774ورقم قيد  103766فرعى عن خلط وتعبئه وتصنيع وبيع وتوزيع السمده والمخصبات
والمبيدات الزراعيه والبيطرية والمطهرات والمنظفات والكيماويات المعمليه الزراعيه والصناعيه والخامات
الزراعيه بجهة محافظة المنوفية الوحده رقم  304الدور الرضى  -حاضنه اعمال تل ومقرها  48طريق تل
بابل امام مستشفى تل العام --
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محو  -شطب
 - 1شيماء محمود عبد العاطى محمود المزين القاصرة بوليه والدها تاجر فرد سبق قيده برقم  76288قيد فى
 2014-07-14برقم ايداع  2924وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 2تامر احمد عبده الننه تاجر فرد سبق قيده برقم  101516قيد فى  2021-10-24برقم ايداع  7437وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا للرئيسى
والتابع
 - 3تامر احمد عبده الننه تاجر فرد سبق قيده برقم  101516قيد فى  2021-10-27برقم ايداع  7567وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا للرئيسى
والتابع
 - 4عيد عبد المعبود يوسف الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  74382قيد فى  2013-10-28برقم ايداع
 4199وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
 - 5احمد عزالرجال محمد مشحال تاجر فرد سبق قيده برقم  85257قيد فى  2017-04-13برقم ايداع
 2725وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا ى
 - 6محمد ابراهيم محمد عبد الحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  99862قيد فى  2021-04-27برقم ايداع
 3097وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
 - 7الدسوقى محمود محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  78034قيد فى  2015-03-01برقم ايداع
 1078وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ
 - 8ياسر سمير ابراهيم ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  91205قيد فى  2018-12-23برقم ايداع
 9653وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 9اسامة حافظ عبدالقادر الزير تاجر فرد سبق قيده برقم  91838قيد فى  2019-02-07برقم ايداع 1136
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ
 - 10عبد الشهيد عبد المسيح يوسف بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  95021قيد فى  2019-12-12برقم
ايداع  9267وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر
التجاره نهائيآ
 - 11ابراهيم مصطفى ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  99553قيد فى  2021-03-29برقم ايداع
 2318وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل الغاء الرئيسي الخر
 - 12محمد عزت كامل مصيلحى عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  99557قيد فى  2021-03-29برقم ايداع
 2331وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره
نهائيآ
 - 13عاطف متولى رضوان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63405قيد فى  2007-07-25برقم ايداع
 2415وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 14محمود حافظ عبد العزيز رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  65923قيد فى  2009-03-11برقم ايداع
 1001وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 15مصطفى رمضان عبد الستار ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  75189قيد فى 2014-02-12
برقم ايداع  615وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال
التجارة نهائيا ى
 - 16رمضان محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  80167قيد فى  2015-12-01برقم ايداع 5964
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 17صابر على ابراهيم الطواب تاجر فرد سبق قيده برقم  86108قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 4598وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 18ناجح فرج احمد الحبيبى تاجر فرد سبق قيده برقم  92478قيد فى  2019-03-26برقم ايداع 2665
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
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 - 19احمد محمد محمود على نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  98485قيد فى  2020-12-20برقم ايداع
 7604وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك تجاره نهائيا
 - 20محمد محمد امين المصيلحى تاجر فرد سبق قيده برقم  99451قيد فى  2021-03-17برقم ايداع
 2008وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 21عبد السلم على على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  35551قيد فى  1985-10-13برقم ايداع 2104
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للــــــــــــــــــوفاة
 - 22احمد سليمان فهمى القرش تاجر فرد سبق قيده برقم  52929قيد فى  2000-09-10برقم ايداع 3199
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 23عطيه عبد المقصود محمد ابو زينه تاجر فرد سبق قيده برقم  55697قيد فى  2002-03-30برقم ايداع
 864وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 24مكارم عبد الفتاح على عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  64293قيد فى  2008-02-27برقم ايداع
 761وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيـا ى
 - 25محمد فتحى محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  77663قيد فى  2015-01-15برقم ايداع  219وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا ى
 - 26مصطفي رجب محمد السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  90431قيد فى  2018-10-22برقم ايداع 7634
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 27اسماء اسماعيل محمد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  102976قيد فى  2022-03-03برقم ايداع
 1952وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجاره نهائيا
 - 28محمد مصلحى محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  68012قيد فى  2018-08-14برقم ايداع 5857
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم5857والمقيد
برقم تابع68012وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 29سوزان أبو العز محمد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم  73366قيد فى  2013-04-08برقم ايداع
 1561وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 30محمد صبحى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96458قيد فى  2020-06-29برقم ايداع 2879
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 31حسام الدين طارق فرج ابوالنجا تاجر فرد سبق قيده برقم  99996قيد فى  2021-05-24برقم ايداع
 3471وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيج وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 32محمد رزق محمدى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  47416قيد فى  1997-10-13برقم ايداع
 3071وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 33مصطفى عبد المنعم ابو عجوة تاجر فرد سبق قيده برقم  65633قيد فى  2009-01-11برقم ايداع 97
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 34سلمة الشربينى محمود حواش تاجر فرد سبق قيده برقم  77419قيد فى  2014-12-15برقم ايداع
 5270وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجاره نهائيا
 - 35محمود شديد غالب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  97612قيد فى  2020-10-05برقم ايداع 5475
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 36محمد سمير احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  78231قيد فى  2015-03-22برقم ايداع 1529
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفةالقيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 37عبد ا سعيد ابراهيم نعناع تاجر فرد سبق قيده برقم  81020قيد فى  2016-02-25برقم ايداع 1340
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 38امال عبدالقادر منصور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  103002قيد فى  2022-03-07برقم ايداع
 2062وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 39عاطف على أمين الشامى  -الشامى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  47835قيد فى
 1998-01-17برقم ايداع  119وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد
وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
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 - 40ابراهيم الجمل محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  56479قيد فى  2002-09-23برقم ايداع 2749
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
 - 41على فتحى عبد الجليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  69762قيد فى  2011-05-02برقم ايداع 1580
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ
 - 42محمود عيد محمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  82784قيد فى  2016-08-30برقم ايداع 5485
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 43مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4809وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه
نهائيا
 - 44رضا محمود احمد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  87592قيد فى  2017-12-21برقم ايداع 8583
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجاره نهائيا
 - 45سماح عبدالموجود عبدالسلم الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  97737قيد فى  2020-10-14برقم
ايداع  5755وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة
نهائيا ى
 - 46صباح محمد عبداللطيف زين تاجر فرد سبق قيده برقم  98732قيد فى  2021-01-14برقم ايداع 242
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 47مروه عبد الفتاح سعد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  69838قيد فى  2011-05-17برقم ايداع
 1777وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 48ايمن حامد السيد عبدالعزيز خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  91469قيد فى  2019-01-13برقم ايداع
 332وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 49عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار ابوعيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  103678قيد فى  2022-05-26برقم
ايداع  4479وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره
نهائيا
 - 50جملت السيد محمد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32912قيد فى  1982-11-01برقم ايداع 2366
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 51عاطف خليل عبد الحكيم الدهشان تاجر فرد سبق قيده برقم  56061قيد فى  2002-06-26برقم ايداع
 1787وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 52احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2021-03-28برقم ايداع 2316
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر والستغناء عنه نهائيا
 - 53مصطفى محمود مصطفى ابو شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  53619قيد فى  2001-01-13برقم
ايداع  136وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة
نهائيا ى
 - 54اشرف عنتر الدسوقى رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  58073قيد فى  2003-10-26برقم ايداع
 3088وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 55نسرين عبد ا احمد ربيش تاجر فرد سبق قيده برقم  74212قيد فى  2014-10-20برقم ايداع 4245
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطبت وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 56رنده احمد عبد الرحمن عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  80579قيد فى  2016-01-13برقم ايداع
 265وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفةالقيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 57ريمون عبد ا عوض ا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  82698قيد فى  2016-08-22برقم ايداع
 5290وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 58محمود عبدالرحمن محمدي عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  92185قيد فى  2019-03-04برقم
ايداع  1950وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة
نهائيا ى
 - 59مصطفى جمال عبدالفتاح زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  97896قيد فى  2020-10-28برقم ايداع
 6170وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
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 - 60محمد سعيد زكريا رباص تاجر فرد سبق قيده برقم  98488قيد فى  2020-12-20برقم ايداع 7607
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 61هبه السيد محمد محمد هزو تاجر فرد سبق قيده برقم  61792قيد فى  2006-06-28برقم ايداع 2253
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 62ايمن فتحى احمد العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  93669قيد فى  2019-08-01برقم ايداع 5801
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 63مصطفى عبدالفتاح عبدالرحمن البلتاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  97616قيد فى  2020-10-05برقم
ايداع  5483وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة
نهائيا ى
 - 64فتحيه السيد عبده بندارى تاجر فرد سبق قيده برقم  41449قيد فى  1990-12-05برقم ايداع 2655
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيـا ى
 - 65كريمة مصطفى السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  90249قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 7164وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك الستغناء عنه
 - 66احمد احمد محمود البقلى تاجر فرد سبق قيده برقم  99650قيد فى  2021-04-06برقم ايداع 2550
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 67صلح سمير محمد فصيح عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  103435قيد فى  2022-04-20برقم
ايداع  3600وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه
 - 68احمد ابو العنين عبد الحميد تعلب تاجر فرد سبق قيده برقم  75393قيد فى  2014-03-13برقم ايداع
 1078وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 69ايناس فتحى محمد محمد البرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  85154قيد فى  2017-04-04برقم ايداع
 2436وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 70محمد علء سعيد السيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  89526قيد فى  2018-07-25برقم ايداع 5217
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 71رانيا محمد مليجي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  95387قيد فى  2020-01-14برقم ايداع 284
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 72نعيمه سليمان رضوان حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  95759قيد فى  2020-02-11برقم ايداع
 1111وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره
 - 73حسن السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  98099قيد فى  2020-11-17برقم ايداع 6657
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
 - 74الشيماء محمد عادل مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  100507قيد فى  2022-03-01برقم
ايداع  1871وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك
للستغناء عنه نهائيا
 - 75محمد محمد ابراهيم محمد زيادة تاجر فرد سبق قيده برقم  62033قيد فى  2006-08-27برقم ايداع
 3018وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 76عادل عبد الفتاح محمود المنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  63758قيد فى  2007-10-30برقم ايداع
 3402وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لوفاة التاجر الى رحمة ا تعالى
 - 77انس محمد ابراهيم انس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  79586قيد فى  2015-09-22برقم ايداع
 4673وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 78محمد حسن المصيلحى عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم  100695قيد فى  2021-08-08برقم ايداع
 5327وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 79محمد عبدالجواد محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  100978قيد فى  2021-09-06برقم ايداع
 6066وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 80احمد فوزى احمد نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  102825قيد فى  2022-02-17برقم ايداع
 1496وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيـــا ى
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 - 81ماجد جرجس يوسف عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  103065قيد فى  2022-03-13برقم ايداع
 2290وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
 - 82محمود عباس محمد كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  54720قيد فى  2001-07-17برقم ايداع 2366
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو السجل للوفاه
 - 83شعبان سيف سليمان ابراهيم عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  73281قيد فى  2013-03-25برقم ايداع
 1316وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجرة نهائيا
 - 84صفاء حسن محمد ابو هشيمة تاجر فرد سبق قيده برقم  89741قيد فى  2018-08-13برقم ايداع
 5810وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا ى
 - 85عمر عبدالعزيز محمود رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  96899قيد فى  2020-08-11برقم ايداع
 3865وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا ى
 - 86نجلء شوقى عبد الحليم عشيش تاجر فرد سبق قيده برقم  102779قيد فى  2022-02-15برقم ايداع
 1374وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
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رأس المال
 - 1غاده محمد شفيق البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  47037قيد فى  1997-07-26برقم ايداع 2114
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2أحمد صبحى عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  72137قيد فى  2012-09-13برقم ايداع  3365فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 3عطية فهمى عطية ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  73869قيد فى  2013-07-17برقم ايداع 2959
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4شيماء محمد محمد ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  77909قيد فى  2015-02-12برقم ايداع
 786فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5عادل عبدالعال كمال الدين الفرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  92703قيد فى  2019-04-14برقم ايداع
 3249فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 6بهاء احمد عبدالفتاح النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  97040قيد فى  2020-08-24برقم ايداع 4152
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 7طلعت محمد عزيز موافى تاجر فرد سبق قيده برقم  97522قيد فى  2020-09-28برقم ايداع 5261
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 8حماده حمدى حسن خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  102720قيد فى  2022-02-07برقم ايداع 1229
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9احمد ماهر احمد ابوشنيش تاجر فرد سبق قيده برقم  64906قيد فى  2008-07-07برقم ايداع 2343
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 10ريمون فوزى حليم عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  84558قيد فى  2017-02-12برقم ايداع 1046
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 11عاطف صلح محمد على مجد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  100083قيد فى  2021-06-02برقم
ايداع  3739فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 12فتحى خالد فتحى عبد السلم علم تاجر فرد سبق قيده برقم  102404قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 250فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13اسماء اشرف عبد الفتاح ابو العزم تاجر فرد سبق قيده برقم  102055قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 8750فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14عاطف شبل محمد الغرابلى تاجر فرد سبق قيده برقم  54738قيد فى  2001-07-21برقم ايداع 2401
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 15قمر على عبد السيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  83408قيد فى  2016-11-01برقم ايداع
 6924فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 16شرين احمد احمد الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم  96141قيد فى  2020-03-10برقم ايداع 1958
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 17اية ا عادل حسن المسلوت تاجر فرد سبق قيده برقم  97614قيد فى  2020-10-05برقم ايداع
 5481فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 18احمد محمد فؤاد عبد الحميد الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  75166قيد فى  2014-02-10برقم ايداع
 558فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,500,000.000
 - 19كساب محمد مصطفى سنان تاجر فرد سبق قيده برقم  99521قيد فى  2021-03-24برقم ايداع
 2219فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 20محمود عبدالسلم محمد السيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  102767قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
 1345فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 21داليا عادل القطب عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  103361قيد فى  2022-04-11برقم ايداع 3304
فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 33 of 68

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 22محمد احمد محمد السيد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  103618قيد فى  2022-05-23برقم ايداع
 4303فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 23مصطفى محمود محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  72207قيد فى  2012-09-24برقم ايداع
 3532فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24اسماء احمد توفيق عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  74166قيد فى  2013-09-22برقم ايداع 3710
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25ايهاب عبد المنعم حسانين عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  77496قيد فى  2014-12-24برقم ايداع
 5488فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 26محمد فتحى محمود السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  79111قيد فى  2015-07-13برقم ايداع
 3544فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 27امير جلل حسن منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  85191قيد فى  2017-04-10برقم ايداع 2565
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 28فتحى محمد فتحى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  86843قيد فى  2017-10-11برقم ايداع
 6526فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 29صلح السيد السيد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  88021قيد فى  2018-02-06برقم ايداع  921فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 30خالد محمد عزت محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  92765قيد فى  2019-04-18برقم ايداع
 3436فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 31عادل ايمن محمد عطيه بيومي تاجر فرد سبق قيده برقم  102740قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 1277فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 32عبد الرحمن عاطف صلح محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  103162قيد فى  2022-03-21برقم
ايداع  2611فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 33سميحة مبروك على حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  49149قيد فى  1998-11-18برقم ايداع
 3283فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 34حسن محمد حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  81090قيد فى  2016-03-02برقم ايداع 1509
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 35مرسى محمد مرسى شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  101462قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
 7316فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36ايمن شعبان حسين شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  103260قيد فى  2022-03-29برقم ايداع 2968
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 37عمرو محمد ابراهيم كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  70573قيد فى  2011-10-19برقم ايداع 3810
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38عصام احمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  89822قيد فى  2020-08-13برقم ايداع 3944
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 0.000
 - 39عصام احمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  89822قيد فى  2018-08-27برقم ايداع 6030
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 40احمد عبدالكريم ابراهيم على سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  99038قيد فى  2021-02-10برقم ايداع
 967فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 41جرجس عازر ميخائيل جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  99932قيد فى  2021-05-11برقم ايداع
 3269فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 42محمد عيد عبد الحميد ابو زيان تاجر فرد سبق قيده برقم  100104قيد فى  2021-06-03برقم ايداع
 3773فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 52,000.000
 - 43رمزى فوزى رشاد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  102888قيد فى  2022-02-22برقم ايداع
 1647فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
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 - 44محمد عدلى الشحات شهاب الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  94527قيد فى  2019-11-04برقم ايداع
 8093فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 45امينه توفيق عبد العزيز البدري تاجر فرد سبق قيده برقم  61209قيد فى  2006-03-05برقم ايداع
 764فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 46محمد سيد عبد الرحمن خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  87564قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 8497فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 47شريف امين عبد الحليم عبد المعبود تاجر فرد سبق قيده برقم  90457قيد فى  2018-10-24برقم ايداع
 7707فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 48ابراهيم صبحى عبدالعزيز سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  98010قيد فى  2020-11-10برقم ايداع
 6437فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 600,000.000
 - 49هشام بسيونى ابراهيم عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  81588قيد فى  2016-04-14برقم ايداع
 2677فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2016-06-06برقم ايداع 3862
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 31,000.000
 - 51احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2021-03-28برقم ايداع 2316
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 52احمد محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  45960قيد فى  1996-10-24برقم ايداع  2939فى تاريخ
 2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53محمد صلح عبدالسلم طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  80972قيد فى  2016-02-22برقم ايداع
 1227فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 54تم تعديل السم التجارى ليصبح عبدا محمد السيد الحبشى ( الحبشى للتطوير العقارى والمقاولت ) تاجر
فرد سبق قيده برقم  83248قيد فى  2016-10-19برقم ايداع  6550فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل
رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 55عبد ا محمد السيد الحبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  83248قيد فى  2019-07-01برقم ايداع
 5057فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 56عمرو عبده محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  85778قيد فى  2017-06-06برقم ايداع  3888فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 57رائد شبل زكى الباجورى تاجر فرد سبق قيده برقم  91606قيد فى  2019-01-22برقم ايداع  645فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 58فهد عبدالغنى السيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  97885قيد فى  2020-10-27برقم ايداع 6133
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 59عمرو سعيد محمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  100868قيد فى  2021-08-25برقم ايداع
 5792فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 60ماجده احمد فتوح محمود النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  101519قيد فى  2021-10-25برقم ايداع
 7442فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 61احمد متولى فرج الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  103277قيد فى  2022-04-03برقم ايداع 3025
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 62عادل سعيد عبد العاطى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  87406قيد فى  2017-12-04برقم ايداع
 7991فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 63محمد خالد عبدالباري حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم  99795قيد فى  2021-04-21برقم ايداع
 2938فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 64احمد شعبان احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  99829قيد فى  2021-04-22برقم ايداع
 3011فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 65اماني جمال السيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  100310قيد فى  2021-06-22برقم ايداع
 4349فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
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 - 66وفاء محمود حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  82399قيد فى  2016-07-24برقم ايداع 4599
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 67محمد عبد الفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  96888قيد فى  2020-08-11برقم
ايداع  3843فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 68رضا محى الدين القطب خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  98733قيد فى  2021-01-14برقم ايداع
 243فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 69باسم ابراهيم امين ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  58645قيد فى  2004-05-08برقم ايداع 1195
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 70السيد صدقى ابوالعل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  69464قيد فى  2011-03-10برقم ايداع 842
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 71محمود محمد بدران عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  76172قيد فى  2014-06-24برقم ايداع 2706
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 72حمدى احمد فؤاد محمد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  88732قيد فى  2018-04-11برقم ايداع
 2817فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 73مجدى عبدالمعبود محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  100884قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
 5814فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 74تامر احمد فؤاد عبد الظاهر الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  101297قيد فى  2021-10-04برقم ايداع
 6902فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 75على سيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103965قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  5450فى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 76الدسوقى محمود محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  51029قيد فى  1999-10-26برقم ايداع
 3487فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 77ابراهيم ابراهيم سعد الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  52648قيد فى  2000-07-26برقم ايداع
 2653فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 78فرج تحسين فرج عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56254قيد فى  2002-08-31برقم ايداع  2204فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 79فرج تحسين فرج عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  56254قيد فى  2008-02-18برقم ايداع  629فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 80عادل رمضان فرج سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  75886قيد فى  2014-05-15برقم ايداع 2106
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 81محمد هاشم الدمرداش عيسوى الشبينى تاجر فرد سبق قيده برقم  90545قيد فى  2018-10-31برقم
ايداع  7950فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 82تريزة فريد حنين جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  96936قيد فى  2020-08-13برقم ايداع 3948
فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 83مؤمن محمد السيد محمد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  98598قيد فى  2020-12-30برقم ايداع
 7886فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 84محمد صابر عبد الحميد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  102284قيد فى  2021-12-27برقم ايداع
 9427فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 85مصطفى فوزى عبدالرحمن نصير تاجر فرد سبق قيده برقم  103918قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 5292فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 86أبو اليزيد كامل مصطفى أبو على تاجر فرد سبق قيده برقم  64319قيد فى  2008-03-09برقم ايداع
 870فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 87ابراهيم محمد محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  90288قيد فى  2018-10-09برقم ايداع
 7248فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000

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

Page 36 of 68

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 88وائل محمد ابراهيم بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  99914قيد فى  2021-05-10برقم ايداع  3237فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 89اسلم حسنين عبدالحليم علي حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  100734قيد فى  2021-08-10برقم
ايداع  5419فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 90فتحى عطيه السيد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  103878قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 5151فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 91مصطفى السيد مصطفى ابومسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 3551فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 92مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2014-09-11برقم ايداع
 3773فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 93محمود السيد عبد المعبود احمد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  90795قيد فى  2018-11-21برقم
ايداع  8634فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 94عبد السلم عثمان عبد السلم يوسف البيض تاجر فرد سبق قيده برقم  103981قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  5524فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1مصطفى أحمد حسن القط تاجر فرد سبق قيده برقم  71031قيد فى  2012-02-06برقم ايداع 479
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح برج ابرار
شارع عاطف السادات بناحيه شبين الكوم بملك محمود زاهر محمد الصواف
 - 2أسامه عبد الستار السيد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  71603قيد فى  2012-05-20برقم ايداع
 2015وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
البتانون بملك /على غريب عبد الستار اللحلح لغرض/ورشة تركيب الوميتال اودع برقم4684فى2022/6/1
وقيدبرقم تابع71603
 - 3جميل محروس امين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  102340قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 91
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شنوان شارع
الوحده البيطريه مركز شبين الكوم بملك ساميه امين محمود
 - 4ماهر شحاتة على برسيم تاجر فرد سبق قيده برقم  62324قيد فى  2012-05-07برقم ايداع 1825
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شنوان-شارع جلل برسيم ميدان
الكوبرى بملك /ورثه عبدالعزيز امين السيد برسيم
 - 5صلح الدين رشدى محمد ابوالجود تاجر فرد سبق قيده برقم  69691قيد فى  2011-04-14برقم ايداع
 1388وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح
شارعمتفرع من شارع الجلء البحرى امام مسجد الكريم شبين الكوم بملك صبحى السيد قطب محمد
 - 6هانى فتحى عبد السلم يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  76659قيد فى  2014-09-07برقم ايداع
 3657وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية طنبدي ملك وائل فتحي عبد
السلم يونس
 - 7سعيد صلح سعيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  85087قيد فى  2017-03-29برقم ايداع 2268
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية برج
بيروت مجمع الكليات شارع مصطفى النجار بملك /عماد سعيد صلح سعيد شرف لغرض/بيع ملبس جاهزه
فيماعدا الملبس العسكريه واكسسوارات وشنط اودع برقم4741فى2022/6/2وقيدبرقم تابع85087
 - 8عاطف صلح محمد على مجد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  100083قيد فى  2021-06-02برقم
ايداع  3739وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
ميت موسى بملك  /صلح احمد محمد ابو شلبيه
 - 9السيد ابراهيم احمد السمان تاجر فرد سبق قيده برقم  102006قيد فى  2021-12-01برقم ايداع
 8638وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك احمد
أشرف القاضى
 - 10فتحى خالد فتحى عبد السلم علم تاجر فرد سبق قيده برقم  102404قيد فى  2022-01-12برقم ايداع
 250وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طريق
ميت خاقان بجوار ميدان عايده شبين الكوم بملك محمد معوض فتح ا شرف الدين
 - 11محمد جابر شديد الهلباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  103702قيد فى  2022-05-30برقم ايداع
 4554وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح  :ملك
جابر شديد السيد الهلباوي
 - 12اسامه امين محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  103733قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 4675وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح عقار 17
ش الباجورى من محمود شاهين شرق شبين الكوم بملك صفية هشام محمد مصطفى الصواف .
 - 13ابراهيم مصطفى ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  99553قيد فى  2019-08-22برقم ايداع
 3055وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مليج بملك مصطفى ابراهيم
مصطفى صالح
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 - 14ابراهيم مصطفى ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  99553قيد فى  2019-08-22برقم ايداع
 3055وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر هورين بملك  /احمد محمد
عبد العظيم
 - 15محمد السيد الوردانى ابو حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  103688قيد فى  2022-05-29برقم ايداع
 4509وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية تل
ش الحرية بملك السيد الوردانى السيد ابو حسن
 - 16مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2003-08-19برقم ايداع
 2285وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر طوخ
دلكه  -عزبة القرع بملك  /ايمان اسماعيل عبد الحليم الشناوى اودع برقم  4809لسنة  2022وقيد برقم تابع
 57746شبين الكوم
 - 17محمد جمال محمد مقلد تاجر فرد سبق قيده برقم  82163قيد فى  2016-06-19برقم ايداع 4047
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية مدينة
شبين الكوم ش /جمال عبد الناصر القبلى بملك  /السيد شبل على الطحان ونشاطه تعبئة الزيت اودع برقم 4819
لسنة 2022وقيد برقم تابع  82163شبين الكوم
 - 18شرين احمد احمد الخشن تاجر فرد سبق قيده برقم  96141قيد فى  2020-03-10برقم ايداع 1958
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك  /على
محمد على عماره
 - 19عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار ابوعيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  103678قيد فى  2022-05-26برقم
ايداع  4479وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح
شارع المعهد الدينى امام مسجد الشيخ طريق العراقيه شبراباص بملك /عبدالكريم عيسى الوكيل
 - 20وجدى عبد الحميد عبد المعطى حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  60103قيد فى  2005-06-14برقم
ايداع  1615وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
عقار  2ش /المصطفى من ش /صبرى أبو علم بملك /سعد محمد سالمان
 - 21محمد عبد الرحيم شبل قشطة تاجر فرد سبق قيده برقم  70789قيد فى  2011-12-18برقم ايداع
 4448وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ش/
طلعت حرب بندر شبين الكوم بملك  /ناديه محمد عبد الوهاب احمد
 - 22اسلم احمد جودة بكير تاجر فرد سبق قيده برقم  73664قيد فى  2013-06-03برقم ايداع 2405
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 1شارع تقسيم
الوقاف من شارع عاطف السادات بملك /جود محمد جوده شرباس
 - 23فاطمة محمد عبدا ابوعطية تاجر فرد سبق قيده برقم  88213قيد فى  2018-02-21برقم ايداع
 1422وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /
الناعوره بملك  /منال سالم سيد احمد
 - 24سعيد الديب سليمان الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  90430قيد فى  2018-10-22برقم ايداع
 7632وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر مدينة
تل  -كفر شحاته بملك  /سعيد الديب سليمان الديب ونشاطه تاجير معدات وسيارات اودع برقم  4870لسنة 2022
وقيد برقم تابع  90430شبين الكوم
 - 25محمود رضوان احمد دليب تاجر فرد سبق قيده برقم  97911قيد فى  2020-11-01برقم ايداع
 6206وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
بابل -بملك/رضوان احمد احمد دليب بغرض تجاره وتوريد القمشة ومستلزمات التفصيل وقيد برقم تابع 97911
واودع برقم  4866فى 2022/6/7
 - 26محمود رضوان احمد دليب تاجر فرد سبق قيده برقم  97911قيد فى  2020-11-01برقم ايداع
 6206وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك /
حسين احمد الرفاعى
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 - 27اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  102713قيد فى  2022-02-08برقم ايداع
 1203وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية خلف مسجد الغفار شارع طلعت
حرب بملك /على مسعود على عبدالعزيز
 - 28عماد كامل جرجس عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  66192قيد فى  2009-04-30برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه /
زوير بملك  /عاطف كامل جرجس عطيه
 - 29عصام عبد العاطى عبد الستار السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  85169قيد فى  2017-04-05برقم
ايداع  2507وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح
بملك  /علء محمود محمد خليفة
 - 30على محمد رضوان عبد الحميد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  89093قيد فى  2018-05-21برقم
ايداع  3926وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت عفيف ملك محمود
محمد رضوان و نشاطه مكتب مقاولت التشطيبات و التوريدات العموميه (ما عدا خدمات النترنت و توريد
العماله)
 - 31على محمود محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  100451قيد فى  2021-07-07برقم ايداع 4715
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك محمد
محمد خطاب عمار
 - 32محمود فتحى عبد المنعم محمد شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  102408قيد فى  2022-01-12برقم
ايداع  257وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح
بملك  /شريهان امين مبارك مبارك
 - 33محمد احمد محمد السيد البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  103618قيد فى  2022-05-23برقم ايداع
 4303وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح  :ملك
على اسحاق حسن التلوانى
 - 34عصام احمد كمال عبدالحليم السرج تاجر فرد سبق قيده برقم  66476قيد فى  2009-06-23برقم
ايداع  2443وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
كفر البتانون بملك /محمد أحمد كمال عبد الحليم السرج
 - 35محمد مصلحى محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  68012قيد فى  2010-05-16برقم ايداع
 1829وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 5857والمقيد برقم تابع 68012وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 36محمد مصلحى محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  68012قيد فى  2010-05-16برقم ايداع
 1829وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 17729والمقيد برقم تابع 428809وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 37شيماء فوزى محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  81045قيد فى  2016-02-28برقم ايداع
 1394وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه
الشهداء شارع الدماطى ( عبدالقوى الضبح ) بملك وليد مصطفى محمد الدماطى
 - 38محمد صابر السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94471قيد فى  2019-10-29برقم ايداع 7950
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية شارع
سعيد ابو على بملك /ابراهيم سعيد ابراهيم ابو على لغرض/حظيرة مواشى حلبه وتجارتها اودع برقم4967
فى2022/6/9وقيدبرقم تابع94471
 - 39احمد زهدي احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  103719قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4645
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم اضافه اسم المالك ليصبح بملك محمد
عبدالغنى محمد عبدالبارى
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 - 40رضا محمد عبد الفتاح حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم  51102قيد فى  1999-11-07برقم ايداع
 3648وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية /شارع
حتحوت تقاطع الرى بجوار السنترال العمومى بملك /احمد رضا محمد عبد الفتاح لغرض/تجارة سيارات واستيراد
وتصدير فيماعدا المجموعه 19والفقره 36من المجموعه6وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك اودع
برقم5003فى2022/6/12وقيدبرقم تابع51102
 - 41مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2014-09-11برقم ايداع
 3773وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر
بناحية/طريق ناجى شتله ابراج الرى بملك /محمد السيد مصطفى لغرض/مكافحة الحشرات والحياه البريه وتطهير
خزانات المياه والصرف الصحى وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه اودع برقم5013فى2022/6/12
وقيدبرقم تابع76709
 - 42ربيع فوزى عبد العزيز بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  83859قيد فى  2016-12-12برقم ايداع
 7904وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك هناء
طلعت عبدالفتاح سليمه
 - 43مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  86024قيد فى  2017-07-10برقم ايداع 4427
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك للمحل الرئيسى الخر
ليصبح بملك الطالب ( مينا عماد مترى جرجس )
 - 44مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  86024قيد فى  2021-04-01برقم ايداع 2459
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك الطالب ( مينا
عماد مترى جرجس )
 - 45محمود نبيه عبدالمجيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  89174قيد فى  2018-06-03برقم ايداع
 4168وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح كفرحمام
بملك /محمد عبدالحميد محمد البغل
 - 46نوضار ربيع محمد عبدالستار تاجر فرد سبق قيده برقم  91060قيد فى  2018-12-11برقم ايداع
 9244وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية /اصطبارى
عزبة لمبو بملك /عبد المرضى احمد بدوى ابو المجد لغرض/حظيرة تسمين مواشى حلبه وتجارتها اودع
برقم4994فى2022/6/12وقيدبرقم تابع91060
 - 47حسام حسن محمود الضوى تاجر فرد سبق قيده برقم  98056قيد فى  2020-11-12برقم ايداع
 6557وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/
وائل محمد محمد عبد الجواد
 - 48رائد مدحت عزت على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  102786قيد فى  2022-02-15برقم ايداع
 1393وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية
طنوب مركز تل بملك  /عزت على حسن
 - 49سميحة مبروك على حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  49149قيد فى  1998-11-18برقم ايداع
 3283وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك
فتحى عبد اللطيف فتحى محسن
 - 50عصام محمد ابراهيم شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  57430قيد فى  2003-06-08برقم ايداع
 1884وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية
شبين الكوم شارع نواره ميت خاقان بجوار مسجد الزهراء بملك  /ريهام وساره ماهر فهمى النحاس
 - 51ولء جمعه عبد السلم جمعه( كوافير ست الحسن ) تاجر فرد سبق قيده برقم  67688قيد فى
 2010-03-16برقم ايداع  1031وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم
تعديل اسم المالك ليصبح بملك علء عبدالمقصود المغناوى
 - 52احمد سعيد مصطفى ابراهيم احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  70521قيد فى 2011-10-11
برقم ايداع  3684وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان
ليصبح البتانون بملك احمد سعيد مصطفى ابراهيم احمد اسماعيل
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 - 53احمد عبد الستار محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  73189قيد فى  2013-03-07برقم ايداع
 1063وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية
شبين الكوم ميت مسعود بملك عفاف ابراهيم شمس الدين على
 - 54تم تعديل السم التجارى ليصبح عبدا محمد السيد الحبشى ( الحبشى للتطوير العقارى والمقاولت ) تاجر
فرد سبق قيده برقم  83248قيد فى  2016-10-19برقم ايداع  6550وفى تاريخ  2022-06-13تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل العنوان بالنسبه للمحل الرئيسي الخر ليصبح  /القطعه رقم 26ب
جمعيه المهندسين العرب  -طريق القاهره  -بلبيس الصحراوي بملكه وكذلك تعديل راس المال ليصبح عشره
مليين جنيه مصري فقط لغير  10000000وذلك للمحل المودع برقم  9802والمقيد برقم  189692في
2021/6/22
 - 55فؤاد زكريا صلح بعضشى تاجر فرد سبق قيده برقم  86386قيد فى  2017-08-15برقم ايداع
 5323وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
مدينة تل ش /ابو عطيه من ش /البطل احمد عبد العزيز بملك  /صلح عبد الرحمن مصطفى عماره ونشاطه
كافتيريا اودع برقم  5078وقيد برقم تابع  86386شبين الكوم
 - 56طارق مصلحى عبد الرحيم التطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  91951قيد فى  2019-02-18برقم
ايداع  1394وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى
اخر بناحية ش/كلية الهندسه على الطريق الزراعى منطقة محمد دياب بملك /عمرو السيد عرفان ابو أحمد لغرض/
مزرعة دواجن وتجارتها اودع برقم5057فى2022/6/13وقيدبرقم تابع91951
 - 57حاتم محمد عبدالعزيز فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  94664قيد فى  2019-11-18برقم ايداع
 8437وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محل رقم 2شارع طلعت حرب
بجوار المرور الجديد بملك /سوزى صبحى سعد
 - 58عماد سعيد صلح محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  94672قيد فى  2019-11-18برقم ايداع
 8459وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر
بناحية /بير شمس بملك /سعيد صلح محمود شاهين لغرض/حظيرة مواشى حلبه وتجارتها اودع برقم5063
فى2022/6/13وقيدبرقم تابع94672
 - 59هرون على فهيم عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  101982قيد فى  2021-11-30برقم ايداع 8587
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك الطالب (
هرون على فهيم عطيه )
 - 60عمرو محمد ابراهيم كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  70573قيد فى  2011-10-19برقم ايداع
 3810وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح عقار
 38شارع طلعت حرب بملك عبد الهادى فريد محمد ابو موسى
 - 61ماهر صبحى عبد اللطيف خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  70978قيد فى  2012-01-19برقم ايداع
 277وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /عزبة
عثمان تابع زاوية بمم بملك  /ماهر صبحى عبد اللطيف خالد
 - 62عصام احمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  89822قيد فى  2018-08-27برقم ايداع 6030
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /شبين الكوم
شارع حشاد الحى الغربى بملك  /احمد ممدوح محمود سليمان
 - 63هانى ابراهيم عبد الغفار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  99184قيد فى  2021-02-24برقم ايداع
 1384وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت مسعود -بملك /عبدالفتاح
الحسينى مطاوع على
 - 64محمد عيد عبد الحميد ابو زيان تاجر فرد سبق قيده برقم  100104قيد فى  2021-06-03برقم ايداع
 3773وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك /عيد
عبدالحميد ابوزيان
 - 65مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 4809وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طوخ
دلكه عزبة القرع بملك /عبد العزيز محمد فايد
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 - 66مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2003-08-19برقم ايداع
 2285وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طوخ
دلكه عزبة القرع بملك /ايمان اسماعيل عبد الحليم الشناوى
 - 67مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2003-08-19برقم ايداع
 2285وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم  4809والمقيد برقم تابع  57746وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 68ياسر صبحى امين الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  87030قيد فى  2017-10-26برقم ايداع
 6968وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية طريق ميت خاقان الزراعى
بملك /احمد محمد امين قابل
 - 69ضياء محمد صديق عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  95222قيد فى  2019-12-29برقم ايداع
 9803وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر
ميت سراج بملك السيد احمد ابراهيم الدسوقى
 - 70هانى عبد السلم محمد نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  63738قيد فى  2007-10-25برقم ايداع
 3337وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر
سماليج بملك /باسم أحمد خليفة
 - 71احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2021-03-28برقم ايداع
 2316وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع
الجيش بملك /محمود ربيع عبدالعزيز
 - 72احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2016-06-06برقم ايداع
 3862وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح السوق
القديم بجوار مركذ الشرطه بملك /ابراهيم حسين يوسف النحاس
 - 73احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2016-06-06برقم ايداع
 3862وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 1316والخاص بنشاط فديوجيم وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 74صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  76421قيد فى  2014-08-07برقم
ايداع  3156وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم امتداد
ش /سعد زغلول بملك  /ابراهيم محمد مصطفى الحداد ونشاطه بيع ملبس واحذيه جمله وقطاعى اودع برقم
 5270لسنة  2022وقيد برقم تابع  76421شبين الكوم
 - 75اسلم سعد السيد علي زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2019-01-20برقم ايداع 537
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح  :ملك سعد سليمان
على يحيى
 - 76اسلم سعد السيد علي زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2019-01-20برقم ايداع 537
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل النشاط ليصبح  :مصنـع ملبس (
ما عدا الزي العسكري) و توريدات (ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله) وتعديل المالك ليصبح  :ملك سعد
سليمان على
 - 77اسلم سعد السيد على زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 88
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح  :ملك سعد سليمان
على
 - 78مسعد اشرف مسعد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  100483قيد فى  2021-07-11برقم ايداع
 4791وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية
عزبة عوض حسن بملك /اشرف مسعد محمد جمعه لغرض/مكتب توريدات مواد غذائيه اودع برقم5258
فى2022/6/20وقيدبرقم تابع100483
 - 79نسرين عبد ا احمد ربيش تاجر فرد سبق قيده برقم  74212قيد فى  2014-10-20برقم ايداع
 4245وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسي الخر
وذلك للستغناء عنه
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 - 80نسرين عبد ا احمد ربيش تاجر فرد سبق قيده برقم  74212قيد فى  2013-09-29برقم ايداع
 3810وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /شارع
الصفا من شارع محكمه السره البر الشرقي بملك  /عبير رمضان عبد المجيد عبدالواحد
 - 81نسرين عبد ا احمد ربيش تاجر فرد سبق قيده برقم  74212قيد فى  2013-09-29برقم ايداع
 3810وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسي الخر
المودع برقم  4245وذلك للستغناء عنه
 - 82هبه جمال سعد غرس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  77079قيد فى  2022-03-07برقم ايداع
 2057وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بهناى بملك /محمد عبده امام
غرس الدين
 - 83حسام مصطفى محمد قرطام تاجر فرد سبق قيده برقم  80330قيد فى  2015-12-20برقم ايداع
 6338وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مليج ملك ابراهيم حامد السيد
العكل و نشاطه بيـع مراتب و مفروشات
 - 84مروه السيد السيد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  91186قيد فى  2018-12-19برقم ايداع 9574
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك /حسن
عبدالحليم عبدالعاطى
 - 85احمد متولى فرج الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  103277قيد فى  2022-04-03برقم ايداع 3025
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /بناحية شبين
الكوم ش /الجيش ميدان شرف بملك  /شركة اكسون موبيل مصر ( ش م م )
 - 86الدسوقى محمود محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  51029قيد فى  1999-10-26برقم ايداع
 3487وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية سرسنا شارع الصاغه بملك/
عمرو محمود محمود عيسى /احمد محمود محمد عيسى
 - 87محمد السيد السيد البغل تاجر فرد سبق قيده برقم  82075قيد فى  2016-06-05برقم ايداع 3854
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شبين الكوم  -ش /عبد الحكيم علم
متفرع من طريق مليج ملك محمد سعيد علي ابو العل و نشاطه كوفي شوب و مطعم تقديم مأكولت و تيك اواي
 - 88لمياء مسعود حفنى عبد الرحمن هدهود تاجر فرد سبق قيده برقم  88271قيد فى  2018-02-27برقم
ايداع  1590وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
بناحيه شبين الكوم عقار رقم  1الدور الول علوى شارع حماده متفرع من الجلء البحرى بملك محمد حامد محمد
محرم
 - 89محمد سليمان منصور التراس تاجر فرد سبق قيده برقم  77365قيد فى  2014-12-08برقم ايداع
 5151وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح  :ملك
فوزي عبد المعبود عبد ا عيسي
 - 90وفاء محمود حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  82399قيد فى  2016-07-24برقم ايداع 4599
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /كفر الغناميه /
الباجوربملك /حمدي عبدالحميد احمد قاسم
 - 91سعيد صلح سعيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  85087قيد فى  2017-03-29برقم ايداع 2268
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك للمحل الرئيسى الخر
ليصبح بملك /عماد سعيد على شريف
 - 92سعيد صلح سعيد موسى شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  85087قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 4741وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك  /عماد
سعيد على شريف
 - 93محمود عبد الرازق السيد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  86556قيد فى  2017-09-12برقم ايداع
 5876وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه
شبين الكوم شارع جمال عبدالناصر البحرى مع شارع متفرع بملك السيدعبدالرحيم دياب وابراهيم سعيد دياب
وعبدا شحاته ابوالعل وعبدالرحمن شحاته ابوالعل
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 - 94ياسر جلل عبدالغنى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  93773قيد فى  2019-08-21برقم ايداع
 6096وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك
عبد القادر السيد سيد احمد الدجوى
 - 95محمد عبد الفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  96888قيد فى  2020-08-11برقم
ايداع  3843وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصطبارى -بملك/
ابراهيم عبدالفتاح منصور محمد
 - 96سعيد احمد سعيد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم  101849قيد فى  2021-11-18برقم ايداع 8260
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح الباجور شارع
صبحى مطر بملك احمد سعيد عبدالمغنى
 - 97باسم ابراهيم امين ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  58645قيد فى  2004-05-08برقم ايداع
 1195وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك باسم
ابراهيم امين ميخائيل
 - 98ايمان يونس عليوه يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  93657قيد فى  2019-08-01برقم ايداع 5777
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شبين الكوم  -ش /مستجد من ش /الجلء
البحري ملك ايمان يونس عليوه يونس و نشاطه بيع ملبس جاهزه (ما عدا الزي العسكري)
 - 99منير محمد صفوت صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  101454قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
 7293وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعيدل العنوان يصبح الشهداء
شارع بورسعيد بملك ياسر سعد الباجورى
 - 100شوق عبدالغفور على حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  103245قيد فى  2022-03-29برقم ايداع
 2916وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بخاتى
حوض الساحل مركز شبين الكوم بملك محمد نبوى محمد مصطفى
 - 101ايمان عبدالسميع ابراهيم التومى تاجر فرد سبق قيده برقم  103372قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
 3337وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر
الشرفا الغربى بملك /أحمد عبد الرشيد ابراهيم التومى
 - 102عادل رمضان فرج سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  75886قيد فى  2014-05-15برقم ايداع
 2106وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كوم
الضبع بملك رمضان فرج سعد
 - 103احمد عبد الرازق متولى جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  79549قيد فى  2015-09-16برقم ايداع
 4596وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر طنبدي ملك بشير جابر علي
سيد احمد ونشاطه اكسسوار و خدمات محمول
 - 104السيد عبد الحميد عبد المطلب ابو عيشه تاجر فرد سبق قيده برقم  80215قيد فى  2015-12-08برقم
ايداع  6095وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك
ليصبح بملك صباح محمد السيد محمد
 - 105الشيماء محمد عادل مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  100507قيد فى  2021-07-12برقم
ايداع  4843وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى
الخر المودع برقم  1871فى  2022/3/1وذلك للستغناء عنه نهائيا
 - 106عماد كامل جرجس عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  66192قيد فى  2009-04-30برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك
الطالب ( عماد كامل جرجس عطيه )
 - 107رامى فتحى محمد أبو حمامة تاجر فرد سبق قيده برقم  67046قيد فى  2009-11-10برقم ايداع
 4049وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع
عاطف السادات بملك /نبيل محمد قشقوش
 - 108ايمان عبد الفتاح احمد عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  80233قيد فى  2015-12-10برقم ايداع
 6143وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /
الطالب  /ايمان عبدالفتاح احمد عبدالفتاح
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 - 109ابراهيم محمد محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  90288قيد فى  2018-10-09برقم ايداع
 7248وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/
هانى عطيه عبد الرحمن عطيه
 - 110محمد حسن محمد ابو شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  95314قيد فى  2020-01-08برقم ايداع
 133وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر صفط
جدام بملك  /امينه محمد على اودع برقم  5509لسنة  2022وقيد برقم تابع  95314شبين الكوم
 - 111محمد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  97399قيد فى  2020-09-20برقم ايداع
 4984وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح سيدي عبد الرحمن  -امام قريه
مراسي ملك فضل عبد الحميد عياد بنفس النشاط
 - 112محمود عبد العزيز محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  42124قيد فى  1991-08-17برقم
ايداع  2416وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
كفر المصيلحه بملك /مروه حموده عبد القوى راضى
 - 113مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2014-09-11برقم ايداع
 3773وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع ابراج الري بملك  /محمد
السيد مصطفي ابومسلم
 - 114مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2014-09-11برقم ايداع
 3773وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المحل الرئيسي الخر
المودع برقم  3551بتاريخ  2022/4/19بتعديل النشاط ليصبح مزادات حكوميه وتعديل العنوان ليصبح مليج
مركز شبين الكوم بملك محمد السيد مصطفى ابومسلم وجعله رئيسى اخر
 - 115مصطفى السيد مصطفى ابومسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
 3551وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  /مليج
بملك  /محمد السيد مصطفي ابومسلم
 - 116السيد عبد الحميد عبد المطلب ابو عيشه تاجر فرد سبق قيده برقم  80215قيد فى  2015-12-08برقم
ايداع  6095وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح
منشاة السلم تبع كفر ربيع بملك  /صباح محمد السيد محمد
 - 117ابراهيم حبشى ابراهيم زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  81784قيد فى  2016-05-09برقم ايداع
 3165وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/
أحمد عربى يونس عبد اللطيف
 - 118على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم  88209قيد فى  2018-02-21برقم ايداع
 1412وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة
الباجور شارع عمر بن الخطاب بملك  /محمد عادل ابو السعود رجب ونشاطه تجارة ملبس فيما عدا الزى
العسكرى اودع برقم  5570لسنة  2022وقيد برقم تابع  88209شبين الكوم
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النشاط
 - 1محمد حمدى عباس الزوبرى تاجر فرد سبق قيده برقم  80712قيد فى  2016-01-28برقم ايداع 589
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط ديكورات وتشطيبات معماريه الى النشاط
الصلى
 - 2رفعت خليفه حسن خليفه قتايه تاجر فرد سبق قيده برقم  99642قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
2533وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه (صيانه و تركيب اجهزه تكييف و تبريد)
الي النشاط الصلي
 - 3حماده حمدى حسن خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  102720قيد فى  2022-02-07برقم ايداع 1229
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه (سندوتشات) الي النشاط الصلي
 - 4لقى ماهر عبدالحميد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  103663قيد فى  2022-05-25برقم ايداع
4417وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط تفصيل ملبس الي النشاط الصلي
ماعدا الملبس العسكريه
 - 5فايزه حسن حسن ابو عيشه تاجر فرد سبق قيده برقم  97070قيد فى  2020-08-26برقم ايداع 4209
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مصنع اعلف
 - 6سامح محمد علي طير البر تاجر فرد سبق قيده برقم  101724قيد فى  2021-11-08برقم ايداع 7931
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط نقل مواد بناء وتوكيلت تجاريه الى النشاط
الصلى
 - 7احمد السيد ابراهيم الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  103612قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 4266
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجارة الخردة
 - 8اسامه امين محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  103733قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 4675
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عامة
 - 9اسلم سعد السيد علي زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2019-01-20برقم ايداع 537وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه (توريدات عموميه "ما عدا خدمات النترنت و توريد
العماله")
 - 10ابراهيم مصطفى ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  99553قيد فى  2019-08-22برقم ايداع
3055وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح بقاله
 - 11داليا ابراهيم على عمايم تاجر فرد سبق قيده برقم  103307قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 3129
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت ومشروبات تيك
اواى
 - 12دينا السيد عبدالفتاح الدبور تاجر فرد سبق قيده برقم  103332قيد فى  2022-04-07برقم ايداع
3221وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط مشغل ملبس
 - 13عماد محمد عبدالحميد الميهى (الميهى للكاوتش والبطاريات) تاجر فرد سبق قيده برقم  65159قيد فى
 2008-08-31برقم ايداع 2980وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط
مقاولت عموميه الي النشاط الصلي وذلك بالنسبه للمحل الرئيسي
 - 14اسلم احمد جودة بكير تاجر فرد سبق قيده برقم  73664قيد فى  2013-06-03برقم ايداع 2405وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع شنط حريمى
 - 15احمد محمد فؤاد عبد الحميد الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  75166قيد فى  2014-02-10برقم ايداع
558وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح تجاره وتوزيع موادغذائيه جمله
 - 16عبد الحميد ماهر عبد الحميد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  83277قيد فى  2016-10-24برقم ايداع
6631وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط ليصبح  /مكتب تاجير معدات
 - 17محمود رضوان احمد دليب تاجر فرد سبق قيده برقم  97911قيد فى  2020-11-01برقم ايداع 6206
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع ادوات كهربائية
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 - 18فتحى محمد فتحى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  86843قيد فى  2017-10-11برقم ايداع
6526وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مكتب تصدير في حدود
ماتقره التعليمات
 - 19حاتم محروس على محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  100324قيد فى  2021-06-23برقم ايداع
4379وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مكتب نقل وتوريدات مواد
بناء
 - 20رائد مدحت عزت على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  102786قيد فى  2022-02-15برقم ايداع
1393وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع ادوات منزلية
 - 21محمد صبحى ابواليزيد خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  97705قيد فى  2020-10-13برقم ايداع
5687وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /بيع منظفات ومنتجات
ورقيه
 - 22احمد شوقى احمد بوادى تاجر فرد سبق قيده برقم  98928قيد فى  2021-02-01برقم ايداع 664وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مخبز وحلوانى
 - 23عبدالرحمن عربى عبدا موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  103050قيد فى  2022-03-10برقم ايداع
2226وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /تصنيع وتعبئة اعلف
 - 24تم تعديل السم التجارى ليصبح فادى لويس جورجى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  45606قيد فى
 1996-06-25برقم ايداع 1496وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط استيراد
وتصدير فيما عدا المجموعه 19من الفقره  36من المجموعه 6وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك وتصنيع لدى
الغير
 - 25ماهر صبحى عبد اللطيف خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  70978قيد فى  2012-01-19برقم ايداع
277وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /ورشة تصنيع رخام
 - 26عصام احمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  89822قيد فى  2018-08-27برقم ايداع 6030
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /مطبعه فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنت وبعد الحصول على التراخيص اللزم
 - 27رشا على شحاته الكومى تاجر فرد سبق قيده برقم  103309قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 3131
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط نقل عمال الي النشاط الصلي فيما عدا
توريد العماله والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه
 - 28مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
4809وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح تجارة اعلف
 - 29مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746قيد فى  2003-08-19برقم ايداع
2285وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت
 - 30محمود عزت شرف الدين محمود عزت غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  92360قيد فى 2019-03-17
برقم ايداع 2342وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مخزن لتجارة
الدويه البيطريه واضافات العلف
 - 31محمود عزت شرف الدين محمود عزت غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  92360قيد فى 2022-05-12
برقم ايداع 4002وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح وحدة جرش
وخلط أعلف واضافات العلف
 - 32محمد اسماعيل احمد الليط تاجر فرد سبق قيده برقم  82448قيد فى  2017-11-19برقم ايداع 7639
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط توريدات حاصلت زراعيه الى النشاط
الصلى
 - 33احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2016-06-06برقم ايداع 3862
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح بيع مواد الغذائيه وتبغ
 - 34احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080قيد فى  2021-03-28برقم ايداع 2316
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح فديو جيم بعد الحصول على الموفقات
اللزمه
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 - 35كريم صبيح رشوان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  100058قيد فى  2021-05-31برقم ايداع 3655
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح تجاره قطع غيار سيارات نقل
جديده
 - 36اسلم احمد محمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  101235قيد فى  2021-09-29برقم ايداع 6747
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت داخليه بعد الحصول
علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه
 - 37احمد حامد احمد البحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  89221قيد فى  2018-06-10برقم ايداع 4299
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مقاولت وتوريدات فيما عدا النترنت
 - 38اسلم سعد السيد علي زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2019-01-20برقم ايداع 537
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :مصنـع ملبس (ما عدا الزي
العسكري)
 - 39اسلم سعد السيد على زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 88وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :مصنـع ملبس (ما عدا الزي العسكري)
و توريدات (ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله)
 - 40اسلم سعد السيد على زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  91557قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 88وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :مصنـع ملبس (ما عدا الزي العسكري)
و توريدات (ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله)
 - 41نسرين عبد ا احمد ربيش تاجر فرد سبق قيده برقم  74212قيد فى  2013-09-29برقم ايداع 3810
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح اداره مشروعات صناعيه
 - 42محمود محمد سعد الدين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  89148قيد فى  2018-05-29برقم ايداع
4086وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط مقاول تشطيب الى النشاط الصلى
 - 43ماجده احمد فتوح محمود النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  101519قيد فى  2021-10-25برقم ايداع
7442وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح ورشة نجارة ميكانيكيه
 - 44احمد متولى فرج الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  103277قيد فى  2022-04-03برقم ايداع 3025
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /محطه لتموين وخدمة السيارات
 - 45عماد عبد الحفيظ درويش سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  75757قيد فى  2014-04-29برقم ايداع
1846وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط ليصبح  /مكتب توريدات فيما عدا
مجالت النترنت وتوريد العماله
 - 46محمد السيد السيد البغل تاجر فرد سبق قيده برقم  82075قيد فى  2016-06-05برقم ايداع 3854وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :مكتب تصديـر (في حدود اللوائح و
القوانين)
 - 47لمياء مسعود حفنى عبد الرحمن هدهود تاجر فرد سبق قيده برقم  88271قيد فى  2018-02-27برقم
ايداع 1590وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح كوافير حريمى
 - 48منتصر محمد مصطفى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  100948قيد فى  2021-09-02برقم ايداع
5992وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط  /تصدير جلود وتوريدات عموميه
فيما عدا النت وتوريد العماله الى النشاط الصلى
 - 49وفاء محمود حامد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  82399قيد فى  2016-07-24برقم ايداع 4599
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح بقاله وتموين
 - 50السيد صدقى ابوالعل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  69464قيد فى  2011-03-10برقم ايداع 842
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح مزرعه دواجن وتجارتها
 - 51محمود محمد بدران عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  76172قيد فى  2014-06-24برقم ايداع 2706
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  :مكتب تجاره ادوات كهربائيه و
توريدات عموميه (ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله)
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 - 52احمد فؤاد ابو الفتوح حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  76750قيد فى  2014-09-17برقم ايداع 3851
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه وتوكيلت
تجاريه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه
 - 53على سيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  103965قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 5450
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اعادة تدوير مخلفات الكترونية وكهربائية
 - 54عادل رمضان فرج سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  75886قيد فى  2014-05-15برقم ايداع 2106
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح تجارة و توزيع مواد غذائية
 - 55خالد سلمه محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم  89185قيد فى  2018-06-04برقم ايداع 4200
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه (حلبـه) الي النشاط الصلي
 - 56محمد عبدالعظيم عبدالصمد القصير تاجر فرد سبق قيده برقم  92648قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
3080وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه (تصنيـع اثاث خشبي متنوع) الي النشاط
الصلي
 - 57انس عبدالجابر السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  103682قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 4495
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه (مقاولت عامه) الي النشاط الصلي
 - 58سعاد عبد ا القطب حنضل تاجر فرد سبق قيده برقم  84436قيد فى  2017-01-31برقم ايداع 772
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تدريب واستشارات فيماعدا
المن والحراسه والنترنت والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه
 - 59ابراهيم محمد محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  90288قيد فى  2018-10-09برقم ايداع
7248وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح بيع قطع غيار سيارات
 - 60يوستينا نجيب ابراهيم حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  103929قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 5322
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل مسمى النشاط ليصبح كوافير حريمى ميك اب
ارتيست
 - 61محمود عبد العزيز محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  42124قيد فى  1991-08-17برقم ايداع
2416وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مركز تصدير وتنمية
مهارات فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه
 - 62مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2014-09-11برقم ايداع
3773وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح  /استيراد وتصدير فيما عدا
المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  6وذلك في حدود ماتقره التعليمات
 - 63مصطفى السيد مصطفى ابومسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709قيد فى  2022-04-19برقم ايداع
3551وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مزادات حكوميه
 - 64محمد حامد مغازى شلبى يحيى تاجر فرد سبق قيده برقم  90416قيد فى  2018-10-21برقم ايداع
7599وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط توريدات عموميه الى النشاط
الصلى فيما عدا النت وتوريد العماله
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  100734وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-10برقم ايداع  5,419.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح  /الدولي لتجاره
المحمول وكاميرات المراقبه
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  95981وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-27برقم ايداع  1,617.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح اكيورا للدويه والمكملت
الغذائيه
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  96406وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  4,705.000الى  :اسامه جابر محمود الدماطى
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96406وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  4,705.000الى  :ليوجد
 - 5فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  101724وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-08برقم ايداع  7,931.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه ليصبح مكتب بلونايل لتجارة
مواد البناء والنقل والتوكيلت التجاريه
 - 6فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  102404وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-12برقم ايداع  250.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مصنع دريمز للفويل
 - 7فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103733وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4,675.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح دلتا للمقاولت العامة
 - 8فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  99553وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-22برقم ايداع  3,055.000الى  :ليوجد
 - 9فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  97911وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-01برقم ايداع  6,206.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد
 - 10فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57746وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  4,809.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح المتحدة للمقاولت0
 - 11فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  97127وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-31برقم ايداع  4,367.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح المتحدة للرحلت الداخلية
 - 12فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96700وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-16برقم ايداع  3,392.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه ليصبح ليوجد
 - 13فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  70978وتم ايداعه
بتاريخ  2012-01-19برقم ايداع  277.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح  /العمده لتصنيع الرخام
 - 14فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  89822وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-27برقم ايداع  6,030.000الى  :مطبعه اى  -ام برنت ( ) E -M
 - 15فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  103857وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  5,087.000الى  :احمد مرسى حسينى صالح
 - 16فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103857وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  5,087.000الى  :ل يوجد
 - 17فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57746وتم ايداعه
بتاريخ  2003-08-19برقم ايداع  2,285.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح المتحده للمقاولت
 - 18فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  87998وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-04برقم ايداع  864.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح سنتر السوق الوربي
للملبس الجاهزه
 - 19فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  87998وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-07برقم ايداع  2,044.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح سنتر السوق الوربي
للملبس الجاهزه
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 - 20فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  99860وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-27برقم ايداع  3,090.000الى  :اضافة السمه التجارية لتصبح تالنت للبرمجيات
()TALENT
 - 21فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  100058وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-31برقم ايداع  3,655.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الصبيح لتجاره قطع
غيار سيارات نقل جديده
 - 22فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  89221وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-10برقم ايداع  4,299.000الى  :تعديل السمه التجاريه لتصبح المانه للمقاولت
والتوريدات العموميه
 - 23فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103857وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  5,087.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الدوليه للرحلت
وتجارة سيارات
 - 24فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  76750وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-17برقم ايداع  3,851.000الى  :تم تعديل السمه لتصبح الحبيب للمقاولت والتوريدات
التجاريه
 - 25فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  101454وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-19برقم ايداع  7,293.000الى  :تعديل السمه التجارية لتصبح ميكس براند لبيع الملبس
( ) mix Brand
 - 26فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  56254وتم ايداعه
بتاريخ  2008-02-18برقم ايداع  629.000الى  :تم تعديل السمه بجعلها اجرو هلث
 - 27فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103682وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-29برقم ايداع  4,495.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه لتصبح المل للمقاولت العامه و
التوريدات العمويمه
 - 28فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  103929وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  5,322.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح تونا ميك اب ارتيست
 - 29فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  42124وتم ايداعه
بتاريخ  1991-08-17برقم ايداع  2,416.000الى  :تم اضافة السمه التجاريه لتصبح مركز المل للتصدير
وتنمية المهارات
 - 30فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  97127وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-31برقم ايداع  4,367.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح  /النسر الذهبى
للرحلت الداخليه
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الشخاص
 - 1داليا على فاروق اسماعيل وكيل مفوض المقيد برقم قيد  89221وتم ايداعه بتاريخ  2018-06-10برقم
ايداع 4299تم التأشير فى تاريخ  2018-06-10بــ
 - 2محمود محمد محمود ابوالمعاطى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  92845وتم ايداعه بتاريخ 2019-04-24
برقم ايداع 3631تم التأشير فى تاريخ  2019-04-24بــ تعينه وكيل مفوض
 - 3عصام احمد احمد النجار مدير فرع المقيد برقم قيد  89822وتم ايداعه بتاريخ  2020-08-13برقم ايداع
3944تم التأشير فى تاريخ  2020-08-13بــ
 - 4احمد مرسى حسينى صالح مدير فرع المقيد برقم قيد  103857وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم
ايداع 5087تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ
 - 5عبد الهادى جنيدى عبد الهادى احمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  103951وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع 5399تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركه رامى محمد سيد خليل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  103100قيدت فى  2022-03-15برقم
ايداع  2413وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم حل الشركه وتصفية اعمالها واستلم كل
شريك كافة حقوقه فى الشركه
 - 2تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه ابراهيم سالم الفقى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  69270قيدت فى
 2011-01-23برقم ايداع  351وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفه القيد
وذلك لحل الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 3شركة  /ممدوح احمد منشاوى يحيى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  102854قيدت فى 2022-02-21
برقم ايداع  1554وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لحل الشركه
وتصفياتها نهائيا
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رأس المال
 - 1الجمعية التعاونية للنشاء والتعمير بشبين الكوم شركة سبق قيدها برقم  61688قيدت فى 2006-06-11
برقم ايداع 2004وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
 - 2شركه وائل عيد سعيد ووائل ابراهيم احمد وجمال فوزى عبدالحليم شركة سبق قيدها برقم  103375قيدت
فى  1992-12-01برقم ايداع 4104وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 3تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه ابراهيم سالم الفقى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  69270قيدت فى
 2011-01-23برقم ايداع 351وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000.000

العناوين
 - 1شركه أحمد عبد الرحمن بسيونى عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  94642قيدت فى
 2019-11-14برقم ايداع 8384وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل العنوان ليصبح  :شبين الكوم  -ش /جمال عبد الناصر  -بجوار كليه الهندسه ملك سامي عبد التواب عبد
الغني
 - 2شركة هبه محمد نبيل صلح الدين سالمان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  69245قيدت فى
 2011-01-18برقم ايداع 277وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل
المالك ليصبح كفر زرقان بملك عاصم محمود امين سالمان
 - 3تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة خالد محمد محروس كيلة وشريكة شركة سبق قيدها برقم 97581
قيدت فى  2020-10-01برقم ايداع 5392وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القليوبية تم افتتاح فرع لنفس النشاط  /تعبئة المواد الغذائيه وتصنيع السمنه مدخل زاوية النجار  -قليوب  -القليوبيه
بملك  /عزيزه عبد الحليم عبد العزيز مصطفى اودع برقم  8530لسنة  2022وقيد برقم دائم  79754غرفة بنها
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النشاط
 - 1شركة  /على عبد العليم ابراهيم محمد ناصف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  102811قيدت فى
 2022-02-16برقم ايداع  1445وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط
ليصبح  /تجاره الجمله والقطاعي للمستلزمات الطبيه والدوات الجراحيه واجهزه المختبرات ومستلزمات المعامل
والمنظفات والتوريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العماله
 - 2تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه ابراهيم سالم الفقى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  69270قيدت فى
 2011-01-23برقم ايداع  351وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط
ليصبح  /تصدير وتوكيلت تجايه وتجارة الدقيق والحبوب والنخاله والسمده وتاجير المطاحن

الكيان القانونى
 - 1شركه وائل عيد سعيد ووائل ابراهيم احمد وجمال فوزى عبدالحليم شركة سبق قيدها برقم  103375قيدت
فى  1992-12-01برقم ايداع  4104وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 2تعديل اسم الشركه ليصبح شركه حمدى سعيد مرسى الغتمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  43859قيدت
فى  1993-12-18برقم ايداع  2842وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3شركة حمدى سعيد الغتمى وشركاه(الغتمى اخوان) شركة سبق قيدها برقم  43859قيدت فى
 1993-12-18برقم ايداع  2843وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  95492 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-17برقم ايداع  2527الى تم تعديل السمه التجاريه لتصبح  /رويال هاوس لتجارة
وتصنيع اللوميتال ()Royal house
 - 2فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  103375 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1992-12-01برقم ايداع  4104الى شركه وائل عيد سعيد ووائل ابراهيم احمد وجمال فوزى
عبدالحليم
 - 3فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  43859 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1993-12-18برقم ايداع  2842الى تعديل اسم الشركه ليصبح شركه حمدى سعيد مرسى
الغتمى وشركاه
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الشخاص
 - 1محمد منير دسوقى اللهونى مدير فرع المقيد برقم قيد  294وتم ايداعه بتاريخ 1986-03-05
برقم ايداع  684تم التأشير فى تاريخ  1986-03-05بــ  :تعينه مديرا لفرع اشمون اعتبارا من 2022/2/7
وليزال يعمل به حتى تاريخه
 - 2زكريا يوسف مصطفي طلبه مدير فرع المقيد برقم قيد  24788وتم ايداعه بتاريخ 1989-11-29
برقم ايداع  2828تم التأشير فى تاريخ  1989-11-29بــ :
 - 3احمد سعيد مرسى الغتمى مدير فرع المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ 1993-12-18
برقم ايداع  2843تم التأشير فى تاريخ  1999-02-07بــ  :خرج من عضوية الشركه
 - 4حمدى سعيد مرسى الغتمى مدير فرع المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ 1993-12-18
برقم ايداع  2843تم التأشير فى تاريخ  1999-02-07بــ  :تعديل مدير الفرع ليصبح للشريكين حمدى سعيد
مرسى الغتمى واميمه السيد حسين ابو ورد
 - 5محمود احمد سمير السقا مدير غير شريك المقيد برقم قيد  19336وتم ايداعه بتاريخ
 1962-12-18برقم ايداع  705تم التأشير فى تاريخ  2004-08-01بــ  :رئيس غير تنفيذى
 - 6محمد عبد الرحمن محمد السيد عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  19336وتم ايداعه بتاريخ
 1962-12-18برقم ايداع  705تم التأشير فى تاريخ  2004-08-01بــ :
 - 7محمد ايمن محمد مصطفى خلف عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  19336وتم ايداعه بتاريخ
 1962-12-18برقم ايداع  705تم التأشير فى تاريخ  2004-08-01بــ :
 - 8ايمن محمد عبدالنبى اسماعيل صادق عضو منتدب المقيد برقم قيد  19336وتم ايداعه بتاريخ
 1962-12-18برقم ايداع  705تم التأشير فى تاريخ  2004-08-01بــ  :تنفيذى
 - 9ناصر شحاتة حسن صالح عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  19336وتم ايداعه بتاريخ
 1962-12-18برقم ايداع  705تم التأشير فى تاريخ  2004-08-01بــ :
 - 10ابراهيم نبوي ابراهيم الفرماوي مدير و شريك المقيد برقم قيد  82305وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-12برقم ايداع  4355تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ  :ومحمود عبد الرازق على ابو
فاتى لهم معا حق الداره والتوقيع مجتمعين او منفردين ولهم حق كفالة الغير ورهن الضمانات المنقوله
 - 11اسلم محمد على عطية مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-14
برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :منضـم
 - 12مصطفى أحمد مصطفى جنديه مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ :
 - 13هيثم محمد احمد محمد حسن مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ :
 - 14أحمد عبد الرحمن بسيونى عثمان مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :تم تعديل الداره و التوقيع
لتصبح  :لهم جميعا ى حق الداره و التوقيع مجتمعين أو منفردين ولهم حق التعامل مع الجهات الحكوميه والغير
حكوميه والجهات الرسميه والغير رسميه و حق التعامل مع البنوك بالسحب واليداع وأجراء القروض والرهون
وحق توكيل الغير
 - 15احمد فؤاد فهمي سيد احمد جبه مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :منضـم
 - 16مصطفي محمد محمد خلف مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :منضـم
 - 17محمد العربي السيد احمد مهدي مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :منضـم
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 - 18نادر بهاء الدين سعيد غزال مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-14برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :منضـم
 - 19بليغ حمدي احمد خليفه مدير و شريك المقيد برقم قيد  94642وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-14
برقم ايداع  8384تم التأشير فى تاريخ  2019-11-14بــ  :منضـم
 - 20شيرين احمد عز الدين احمد على مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  103375وتم ايداعه
بتاريخ  1992-12-01برقم ايداع  4104تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خرجت من عضويه
الشركه واستلمت كافة حقوقها لدى الشركه .
 - 21وائل ابراهيم احمد حمزه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  103375وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-01برقم ايداع  4104تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تعديل صفة الشريك ليصبح
شريك متضامن
 - 22شيماء احمد عز الدين احمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  103375وتم ايداعه بتاريخ
 1992-12-01برقم ايداع  4104تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خرجت من عضويه الشركه
واستلمت كافة حقوقها لدى الشركه
 - 23حمدى سعيد مرسى الغتمى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ
 1993-12-18برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح للشريكين حمدى سعيد مرسى الغتمى و اميمه السيد حسين ابوورد سواء مجتمعين اومنفردين حق الدارة
والتوقيع باسم الشركه والتعامل لدى كافة الجهات الرسمية والغير رسميه وحق التوقيع على عقود بيع اصول
الشركه وممتلكاتها باسم الشركه والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع باسم الشركه ولهما حق توكيل الغير فى كل
اوبعض ماسبق .
 - 24اميمه السيد حسين ابوورد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ
 1993-12-18برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :انضمت الى عضوية الشركه
 - 25نورهان محمود سعيد الغتمى شريك موصى المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ
 1993-12-18برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :انضمت الى عضوية الشركه
 - 26نرمين محمود سعيد الغتمى شريك موصى المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ
 1993-12-18برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :انضمت الى عضوية الشركه
 - 27محمود سعيد مرسى الغتمى مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  43859وتم ايداعه بتاريخ
 1993-12-18برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :خرج من عضوية الشركه وذلك
للوفاه
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تجديد افراد
 - 1خالد كمال اسماعيل حلوه تاجر فرد سبق قيده برقم  57670 :قيدت فى  2004-02-07برقم ايداع
 258وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-06
 - 2صبحى محمد عبد الرشيد عبد الخالق السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم  58556 :قيدت فى
 2004-04-14برقم ايداع  961وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-04-13
 - 3مصطفى أحمد حسن القط تاجر فرد سبق قيده برقم  71031 :قيدت فى  2012-02-06برقم ايداع
 479وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 4أسامه عبد الستار السيد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  71603 :قيدت فى  2012-05-20برقم
ايداع  2015وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-19
 - 5حنا جرجس حنا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  71689 :قيدت فى  2012-06-07برقم ايداع
 2240وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 6شيماء محمد محمد ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  77909 :قيدت فى  2015-02-12برقم
ايداع  786وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-11
 - 7احمد محمد ابراهيم ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  43516 :قيدت فى  1993-05-19برقم
ايداع  1155وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-18
 - 8ماهر شحاتة على برسيم تاجر فرد سبق قيده برقم  62324 :قيدت فى  2012-05-07برقم ايداع
 1825وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 9احمد ماهر احمد ابوشنيش تاجر فرد سبق قيده برقم  64906 :قيدت فى  2008-07-07برقم ايداع
 2343وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2018-07-06
 - 10عيد عبد المعبود يوسف الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  74382 :قيدت فى  2013-10-28برقم
ايداع  4199وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-27
 - 11ريمون فوزى حليم عزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  84558 :قيدت فى  2017-02-12برقم ايداع
 1046وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 12سعيد صلح سعيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  85087 :قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
 2268وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 13احمد عزالرجال محمد مشحال تاجر فرد سبق قيده برقم  85257 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  2725وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 14الدسوقى محمود محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  51029 :قيدت فى  1999-10-26برقم
ايداع  3487وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-25
 - 15ابراهيم محمد عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70388 :قيدت فى  2011-09-15برقم
ايداع  3351وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-14
 - 16أسماء عبد المنعم صبحى عبد الواحد أحمد حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  71192 :قيدت فى
 2012-03-07برقم ايداع  928وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-06
 - 17الدسوقى محمود محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  78034 :قيدت فى  2015-03-01برقم
ايداع  1078وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-28
 - 18رمضان محمد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  80167 :قيدت فى  2015-12-01برقم ايداع
 5964وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-30
 - 19نوها صلح السيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  83560 :قيدت فى  2016-11-15برقم ايداع
 7232وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 20محمد كمال محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  85013 :قيدت فى  2017-03-23برقم ايداع
 2106وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
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 - 21محمد سمير على سمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  85222 :قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع
 2631وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 22عاطف شبل محمد الغرابلى تاجر فرد سبق قيده برقم  54738 :قيدت فى  2001-07-21برقم ايداع
 2401وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-20
 - 23تم تعديل السم التجارى ليصبح ناجح فرج احمد الحبيبى ( مؤسسة السلم ) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 55958قيدت فى  2002-06-01برقم ايداع  1512وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-05-31
 - 24مدحت عبد العزيز محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57746 :قيدت فى  2003-08-19برقم
ايداع  2285وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-18
 - 25عاطف متولى رضوان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63405 :قيدت فى  2007-07-25برقم
ايداع  2415وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-24
 - 26محمود حافظ عبد العزيز رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  65923 :قيدت فى  2009-03-11برقم
ايداع  1001وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-10
 - 27مصطفى عبد الفتاح على الحارونى تاجر فرد سبق قيده برقم  69140 :قيدت فى 2010-12-30
برقم ايداع  4505وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-29
 - 28سماح السيد حامد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  69472 :قيدت فى  2011-03-13برقم ايداع
 858وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-03-12
 - 29مصطفى رمضان عبد الستار ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  75189 :قيدت فى
 2014-02-12برقم ايداع  615وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-02-11
 - 30عاطف متولى رضوان ابو سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  79996 :قيدت فى 2015-11-15
برقم ايداع  5602وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-14
 - 31الصاوى محمد مليجى الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  81651 :قيدت فى  2016-04-20برقم
ايداع  2826وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-19
 - 32عبد السلم على على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  35551 :قيدت فى  1985-10-13برقم ايداع
 2104وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 33احمد سليمان فهمى القرش تاجر فرد سبق قيده برقم  52929 :قيدت فى  2000-09-10برقم ايداع
 3199وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-09
 - 34جاسر عبد السلم محمود مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  53406 :قيدت فى  2000-11-26برقم
ايداع  4109وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-25
 - 35صفاء درويش السيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  53537 :قيدت فى  2000-12-25برقم ايداع
 4365وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-24
 - 36عطيه عبد المقصود محمد ابو زينه تاجر فرد سبق قيده برقم  55697 :قيدت فى 2002-03-30
برقم ايداع  864وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-03-29
 - 37ابراهيم حسين محروس شلباية تاجر فرد سبق قيده برقم  62651 :قيدت فى  2007-02-11برقم
ايداع  393وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-10
 - 38مكارم عبد الفتاح على عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  64293 :قيدت فى  2008-02-27برقم
ايداع  761وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-26
 - 39عاطف عبدالمولى محمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  67106 :قيدت فى  2009-12-01برقم
ايداع  4218وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 40محمد عبد الرحيم شبل قشطة تاجر فرد سبق قيده برقم  70789 :قيدت فى  2011-12-18برقم
ايداع  4448وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 41احمد السيد محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  71346 :قيدت فى  2012-04-03برقم ايداع
 1345وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
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 - 42عطية عبدالمقصود محمد ابوزينة تاجر فرد سبق قيده برقم  71347 :قيدت فى  2012-04-03برقم
ايداع  1346وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 43اسلم احمد جودة بكير تاجر فرد سبق قيده برقم  73664 :قيدت فى  2013-06-03برقم ايداع
 2405وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-02
 - 44محمد فتحى محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  77663 :قيدت فى  2015-01-15برقم ايداع
 219وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-14
 - 45محمد احمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  78627 :قيدت فى  2015-05-05برقم ايداع
 2384وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-04
 - 46وليد سعيد محمد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  81701 :قيدت فى  2016-04-26برقم ايداع
 2938وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-25
 - 47عبد الحميد ماهر عبد الحميد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  83277 :قيدت فى 2016-10-24
برقم ايداع  6631وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-23
 - 48اشرف احمد محمد السقا تاجر فرد سبق قيده برقم  84049 :قيدت فى  2016-12-26برقم ايداع
 8308وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-25
 - 49سمية عبد الظاهر عبد العليم زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  85123 :قيدت فى 2017-04-02
برقم ايداع  2371وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 50محمد السيد عجيز تاجر فرد سبق قيده برقم  45209 :قيدت فى  1995-12-27برقم ايداع 2923
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-26
 - 51محمد سعد عبد التواب عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  53415 :قيدت فى  2000-11-26برقم
ايداع  4126وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-25
 - 52أمل عبد الهادى محمد باظه تاجر فرد سبق قيده برقم  62584 :قيدت فى  2007-01-24برقم ايداع
 205وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 53ايمن عبد العزيز ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  70910 :قيدت فى  2012-01-10برقم
ايداع  121وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-09
 - 54عمرو محمد على المشد تاجر فرد سبق قيده برقم  81770 :قيدت فى  2016-05-08برقم ايداع
 3123وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-07
 - 55محمد ابراهيم فرج الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  82760 :قيدت فى  2016-08-28برقم ايداع
 5433وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
 - 56بدوي الشحات بدوي عيسوي تاج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  59392 :قيدت فى 2004-12-13
برقم ايداع  3247وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-12
 - 57ابراهيم عبد العزيز السيد عمارة عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  65420 :قيدت فى 2008-11-12
برقم ايداع  3677وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-11
 - 58مينا عزيز جرجس عطا ا سعديه تاجر فرد سبق قيده برقم  72284 :قيدت فى 2015-12-08
برقم ايداع  6080وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
 - 59بسام يوسف موسى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  75085 :قيدت فى  2014-01-29برقم ايداع
 372وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-28
 - 60ايهاب عبد المنعم حسانين عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  77496 :قيدت فى 2016-12-21
برقم ايداع  8203وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 61شيماء فوزى محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  81045 :قيدت فى  2016-02-28برقم
ايداع  1394وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 62كمال طارق كمال البشتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  82862 :قيدت فى  2016-09-05برقم ايداع
 5642وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-04
 - 63احمد رشدى فتوح صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  83456 :قيدت فى  2016-11-06برقم ايداع
 7021وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
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 - 64امير جلل حسن منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  85191 :قيدت فى  2017-04-10برقم ايداع
 2565وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 65محمد رزق محمدى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  47416 :قيدت فى  1997-10-13برقم
ايداع  3071وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-12
 - 66محمد رزق محمدى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  61228 :قيدت فى  2006-03-08برقم
ايداع  813وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-07
 - 67محمد رزق محمدى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  61228 :قيدت فى  2012-05-07برقم
ايداع  1818وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 68عبد العزيز محمد سليمان عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  69059 :قيدت فى  2010-12-14برقم
ايداع  4239وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-13
 - 69نصريه عامر على فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  72383 :قيدت فى  2012-10-23برقم ايداع
 3973وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-22
 - 70السيد حلمى محمود سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  76697 :قيدت فى  2014-09-10برقم ايداع
 3748وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-09
 - 71سلمة الشربينى محمود حواش تاجر فرد سبق قيده برقم  77419 :قيدت فى  2014-12-15برقم
ايداع  5270وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-14
 - 72امانى عبدالشافى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  80362 :قيدت فى  2015-12-21برقم ايداع
 6415وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-20
 - 73شيماء زكريا عيد على بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  82265 :قيدت فى  2016-07-03برقم
ايداع  4256وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 74مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  86024 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 4427وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 75صباح محمد محمود محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم  58829 :قيدت فى  2004-06-20برقم ايداع
 1688وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-19
 - 76عمرو السيد عبدالحميد حسن المنوفى تاجر فرد سبق قيده برقم  67891 :قيدت فى 2010-04-22
برقم ايداع  1525وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-21
 - 77محمد سمير احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  78231 :قيدت فى  2015-03-22برقم ايداع
 1529وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-21
 - 78حسن محمد حسن عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  81090 :قيدت فى  2016-03-02برقم ايداع
 1509وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-01
 - 79احمد سمير مرعى ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82216 :قيدت فى  2016-06-23برقم ايداع
 4153وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 80يوسف عبد المعبود ابو يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  85693 :قيدت فى  2017-05-25برقم
ايداع  3691وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 81محمد عبد الحميد العزب حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  42811 :قيدت فى  1992-07-14برقم
ايداع  1646وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-13
 - 82ابراهيم الجمل محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  56479 :قيدت فى  2002-09-23برقم ايداع
 2749وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-22
 - 83على فتحى عبد الجليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  69762 :قيدت فى  2011-05-02برقم ايداع
 1580وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-01
 - 84عمرو محمد ابراهيم كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  70573 :قيدت فى  2011-10-19برقم ايداع
 3810وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 85محمد سعيد متولى محفوض تاجر فرد سبق قيده برقم  71021 :قيدت فى  2012-01-31برقم ايداع
 415وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
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 - 86سعيد حسن احمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  80295 :قيدت فى  2015-12-16برقم ايداع
 6268وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-15
 - 87محمود عيد محمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  82784 :قيدت فى  2016-08-30برقم ايداع
 5485وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-29
 - 88رندا صبيح عبد الحميد صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  84522 :قيدت فى  2017-02-07برقم
ايداع  946وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 89رشا منير محمود حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  52796 :قيدت فى  2000-08-19برقم ايداع
 2943وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-18
 - 90محمد عبد العزيز محمد مهابة تاجر فرد سبق قيده برقم  56010 :قيدت فى  2002-06-15برقم
ايداع  1647وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
 - 91مجدى محمد سعيد صليحه تاجر فرد سبق قيده برقم  56325 :قيدت فى  2002-08-25برقم ايداع
 2385وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-08-24
 - 92محمد ابوالنجا محمد طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  70879 :قيدت فى  2012-01-04برقم ايداع
 62وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 93محمد سليمان منصور التراس تاجر فرد سبق قيده برقم  77365 :قيدت فى  2014-12-08برقم
ايداع  5151وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-07
 - 94ولء محمد رشاد السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  84885 :قيدت فى  2017-03-13برقم
ايداع  1792وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 95صابحه محمد عبد اللطيف بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  60907 :قيدت فى  2006-01-01برقم
ايداع  16وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-31
 - 96نجلء كمال محمود عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  60908 :قيدت فى  2006-01-01برقم ايداع
 17وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-31
 - 97مروه عبد الفتاح سعد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  69838 :قيدت فى  2011-05-17برقم
ايداع  1777وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 98محمود عبدالحفيظ محمود حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  71082 :قيدت فى  2012-02-15برقم
ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-14
 - 99ابراهيم محمد محمود علم ( علم للستيراد و التصدير و التوريدات العمومية و التوكيلت التجارية )
تاجر فرد سبق قيده برقم  75388 :قيدت فى  2014-03-12برقم ايداع  1061وفى تاريخ
 2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-11
 - 100محمد عبده عبده الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  79173 :قيدت فى  2015-07-29برقم ايداع
 3704وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-28
 - 101احمد محمد عبد السميع هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  81678 :قيدت فى  2016-04-24برقم
ايداع  2875وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-23
 - 102وليد فهمى فتح ا سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  82187 :قيدت فى  2016-06-21برقم ايداع
 4100وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 103محمد اسماعيل احمد الليط تاجر فرد سبق قيده برقم  82448 :قيدت فى  2016-07-28برقم
ايداع  4729وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-27
 - 104صبحى احمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم  85501 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 3263وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 105جملت السيد محمد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32912 :قيدت فى  1982-11-01برقم ايداع
 2366وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2012-10-31
 - 106عاطف خليل عبد الحكيم الدهشان تاجر فرد سبق قيده برقم  56061 :قيدت فى 2002-06-26
برقم ايداع  1787وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-25
 - 107امينة عبد العظيم عبد الوهاب عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  62898 :قيدت فى 2007-04-03
برقم ايداع  1082وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
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 - 108على شوقى عبد الحق ابو لبن تاجر فرد سبق قيده برقم  62918 :قيدت فى  2007-04-08برقم
ايداع  1136وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-04-07
 - 109هانى عبد السلم محمد نوار تاجر فرد سبق قيده برقم  63738 :قيدت فى  2007-10-25برقم
ايداع  3337وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2017-10-24
 - 110أحمد خضراوى طاهر خضراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  71833 :قيدت فى 2012-07-10
برقم ايداع  2629وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 111هبه عبد المجيد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  72763 :قيدت فى  2012-12-26برقم
ايداع  4852وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-25
 - 112حمدى محمد عبد المقصود ظلم تاجر فرد سبق قيده برقم  80907 :قيدت فى  2016-02-16برقم
ايداع  1069وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-15
 - 113احمد مصطفى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82080 :قيدت فى  2016-06-06برقم ايداع
 3862وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-05
 - 114جوده على خلف محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم  82842 :قيدت فى  2016-09-04برقم ايداع
 5601وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-03
 - 115رضا محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  82989 :قيدت فى  2016-09-27برقم ايداع
 5962وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
 - 116السيد احمد محمد بيومى ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم  84504 :قيدت فى 2017-02-06
برقم ايداع  912وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 117ماجدة احمد عبد الستار ابو حبيبة تاجر فرد سبق قيده برقم  85690 :قيدت فى 2017-05-25
برقم ايداع  3680وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 118احمد محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  45960 :قيدت فى  1996-10-24برقم ايداع
 2939وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2016-10-23
 - 119مصطفى محمود مصطفى ابو شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  53619 :قيدت فى 2001-01-13
برقم ايداع  136وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 120محمد ابراهيم عبدالمقصود الجرف تاجر فرد سبق قيده برقم  70535 :قيدت فى 2011-10-13
برقم ايداع  3710وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 121صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  76421 :قيدت فى
 2014-08-07برقم ايداع  3156وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-08-06
 - 122امير احمد سيف السلم زيدان الحاج احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  85637 :قيدت فى
 2017-05-23برقم ايداع  3582وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-22
 - 123صابر عبد الحميد اسماعيل فرج ( المستقبل لتجارة موادالبناء ) تاجر فرد سبق قيده برقم 85695 :
قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع  3702وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-24
 - 124عمرو عبده محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  85778 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
 3888وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 125السيد عبدالعزيز الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  39839 :قيدت فى  1989-04-10برقم ايداع
 955وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-09
 - 126حماده حسنى محمد شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  62989 :قيدت فى  2013-03-11برقم ايداع
 1106وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-10
 - 127حمادة حسنى محمد شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  62989 :قيدت فى  2007-04-19برقم ايداع
 1292وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 128وائل عبد المقصود حافظ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  79357 :قيدت فى  2015-08-25برقم
ايداع  4127وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-24
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 - 129حسام مصطفى محمد قرطام تاجر فرد سبق قيده برقم  80330 :قيدت فى  2015-12-20برقم
ايداع  6338وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 130رحاب جمال الدين عبدالسلم محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  67989 :قيدت فى
 2010-05-12برقم ايداع  1775وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-11
 - 131طارق محمد محمد الدلتونى تاجر فرد سبق قيده برقم  78201 :قيدت فى  2015-03-18برقم
ايداع  1468وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-17
 - 132رنده احمد عبد الرحمن عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  80579 :قيدت فى  2016-01-13برقم
ايداع  265وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-12
 - 133محمد السيد السيد البغل تاجر فرد سبق قيده برقم  82075 :قيدت فى  2016-06-05برقم ايداع
 3854وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 134ريمون عبد ا عوض ا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  82698 :قيدت فى 2016-08-22
برقم ايداع  5290وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-21
 - 135محمد حمدى لبيب غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  84799 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع
 1603وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 136هبة عبد الحميد عبد القادر عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  85025 :قيدت فى  2017-03-23برقم
ايداع  2132وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-22
 - 137فاطمة متولى الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  37695 :قيدت فى  1987-04-23برقم ايداع
 1255وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 138تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد خالد محمود احمد على الغلبان تاجر فرد سبق قيده برقم :
 55456قيدت فى  2002-01-27برقم ايداع  280وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-01-26
 - 139هبه السيد محمد محمد هزو تاجر فرد سبق قيده برقم  61792 :قيدت فى  2006-06-28برقم
ايداع  2253وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-27
 - 140احمد زكى قاسم على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62144 :قيدت فى  2006-09-21برقم ايداع
 3356وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-20
 - 141محمد منير أبوسريع عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  66925 :قيدت فى  2009-10-13برقم
ايداع  3690وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-12
 - 142دعاء عباس العربى بكرى زلط تاجر فرد سبق قيده برقم  71058 :قيدت فى  2012-02-13برقم
ايداع  556وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 143محمد فوزى حمزه الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  79658 :قيدت فى  2015-10-07برقم ايداع
 4843وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-06
 - 144رامى باسم عجبان جيد تاجر فرد سبق قيده برقم  83233 :قيدت فى  2016-10-19برقم ايداع
 6512وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 145ناصر احمد زكى عبد العزيز محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  83460 :قيدت فى
 2016-11-07برقم ايداع  7032وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-06
 - 146محمود توفيق محمد جاد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  84417 :قيدت فى 2017-01-30
برقم ايداع  726وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 147آمال محمد صبحى ابراهيم شحاته الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم  84520 :قيدت فى
 2017-02-07برقم ايداع  941وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-06
 - 148صلح محمود معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  23105 :قيدت فى  1971-09-28برقم ايداع
 1117وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-27
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 - 149خضير محمد ابو السعود خضير تاجر فرد سبق قيده برقم  43995 :قيدت فى  1994-03-22برقم
ايداع  609وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-21
 - 150باسم ابراهيم امين ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  58645 :قيدت فى  2004-05-08برقم ايداع
 1195وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-07
 - 151فوزى عطوان عطية قنعر تاجر فرد سبق قيده برقم  61660 :قيدت فى  2006-06-05برقم ايداع
 1940وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 152محمود كامل عبد الكريم العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  67947 :قيدت فى 2010-05-05
برقم ايداع  1679وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-04
 - 153أحمد لطفى على محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  68353 :قيدت فى  2010-07-15برقم ايداع
 2557وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-14
 - 154السيد صدقى ابوالعل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  69464 :قيدت فى  2011-03-10برقم ايداع
 842وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-09
 - 155عبدة صابر عبده متى تاجر فرد سبق قيده برقم  71821 :قيدت فى  2012-07-08برقم ايداع
 2606وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
 - 156عبدة صابر عبده متى تاجر فرد سبق قيده برقم  71821 :قيدت فى  2016-10-27برقم ايداع
 6757وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-26
 - 157عبدة صابر عبده متى تاجر فرد سبق قيده برقم  71821 :قيدت فى  2016-10-27برقم ايداع
 6758وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-26
 - 158محمد فوزى محمود جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  72874 :قيدت فى  2013-01-16برقم ايداع
 219وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-15
 - 159محمود محمد بدران عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  76172 :قيدت فى  2014-06-24برقم ايداع
 2706وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-23
 - 160محمد فوزى عطوان عطيه ( مستودع غاز نادر ) تاجر فرد سبق قيده برقم  79543 :قيدت فى
 2015-09-16برقم ايداع  4586وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-15
 - 161محمود عبد ا محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  83696 :قيدت فى  2016-11-28برقم
ايداع  7546وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-27
 - 162عبدالرؤف عبدالجواد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51893 :قيدت فى  2000-03-27برقم
ايداع  1194وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-26
 - 163محمود مصطفى محمود راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  70492 :قيدت فى  2011-10-04برقم
ايداع  3595وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-03
 - 164ايمن سعيد رمضان بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  78210 :قيدت فى  2015-03-18برقم ايداع
 1481وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-17
 - 165ايناس فتحى محمد محمد البرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم  85154 :قيدت فى 2017-04-04
برقم ايداع  2436وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-03
 - 166محمد محمد ابراهيم محمد زيادة تاجر فرد سبق قيده برقم  62033 :قيدت فى  2006-08-27برقم
ايداع  3018وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-26
 - 167أبو اليزيد كامل مصطفى أبو على تاجر فرد سبق قيده برقم  64319 :قيدت فى 2008-03-09
برقم ايداع  870وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-08
 - 168هيثم محمود محمد محمود ابوحجر بوليه والده تاجر فرد سبق قيده برقم  69103 :قيدت فى
 2010-12-23برقم ايداع  4395وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-12-22
 - 169عزه عبد المقصود عبد العزيز يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  71532 :قيدت فى 2012-05-03
برقم ايداع  1781وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-05-02
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 - 170انس محمد ابراهيم انس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  79586 :قيدت فى  2015-09-22برقم
ايداع  4673وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-21
 - 171سعاد عبد ا القطب حنضل تاجر فرد سبق قيده برقم  84436 :قيدت فى  2017-01-31برقم
ايداع  772وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 172محمود عبد العزيز محمد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  42124 :قيدت فى 1991-08-17
برقم ايداع  2416وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2016-08-16
 - 173عماد الدين موسى عبد الستار تاجر فرد سبق قيده برقم  42668 :قيدت فى  1992-04-13برقم
ايداع  845وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 174ادوارد جرجس رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  46744 :قيدت فى  1997-05-11برقم ايداع
 1292وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 175محمود عباس محمد كشك تاجر فرد سبق قيده برقم  54720 :قيدت فى  2001-07-17برقم ايداع
 2366وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-16
 - 176ماهر ابراهيم بسيونى الطلى تاجر فرد سبق قيده برقم  59554 :قيدت فى  2005-01-30برقم
ايداع  228وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-29
 - 177بيشوى فتحى يوسف عازر تاجر فرد سبق قيده برقم  71178 :قيدت فى  2012-03-05برقم
ايداع  900وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-03-04
 - 178احمد طارق محمد عبد الظاهر عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  79693 :قيدت فى
 2015-10-11برقم ايداع  4916وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-10-10
 - 179ابراهيم رياض محروس ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم  81702 :قيدت فى 2016-04-26
برقم ايداع  2939وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-25
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تجديد شركات
 - 1بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  29212 :قيدت فى  1978-10-16برقم ايداع  1527وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/10/2023ص
 - 2بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  29212 :قيدت فى  1978-12-07برقم ايداع  1809وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2023ص
 - 3ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  29212 :قيدت فى  1978-12-07برقم ايداع  1809وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2023ص
 - 4بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  29212 :قيدت فى  1991-10-21برقم ايداع  3250وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/10/2026ص
 - 5شركة مصطفى أحمد الشريف وشريكة شركة سبق قيدها برقم  65332 :قيدت فى  2008-10-20برقم
ايداع  3418وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/10/2018
12:00:00ص
 - 6تم تعديل اسم الشركة بجعلها شركة عمرو عبد العظيم الشاذلى و شريكة شركة سبق قيدها برقم 71117 :
قيدت فى  2012-02-22برقم ايداع  742وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 21/02/2027ص
 - 7شركة ياسر محمد شبل عبدالرحيم الشقر وشريكته شركة سبق قيدها برقم  67060 :قيدت فى
 2009-11-15برقم ايداع  4094وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/11/2024ص
 - 8الشركه المصريه لتجارة المواد الغذائيه والتوريدات العموميه (( محمود أنسى وشريكته )) شركة سبق قيدها
برقم  73898 :قيدت فى  2013-07-28برقم ايداع  3034وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/07/2023ص
 - 9شركه أسامه محمود عبد المنعم الشيخ وشركاه ( صيدليه الشيخ ) شركة سبق قيدها برقم  55905 :قيدت
فى  2002-05-15برقم ايداع  1354وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2027ص
 - 10البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  294 :قيدت فى  1986-03-05برقم ايداع  684وفى
تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2026ص
 - 11شركة راوية السيد الخضراوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  37606 :قيدت فى 1987-03-30
برقم ايداع  1046وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/03/2027
12:00:00ص
 - 12شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  45152 :قيدت فى  1995-12-07برقم
ايداع  2694وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2025
12:00:00ص
 - 13شركةمطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  45152 :قيدت فى  1995-12-07برقم
ايداع  2695وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2025
12:00:00ص
 - 14شركةمطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  45152 :قيدت فى  1995-12-07برقم
ايداع  2696وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2025
12:00:00ص
 - 15شركةمطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  45152 :قيدت فى  1995-12-07برقم
ايداع  2697وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2025
12:00:00ص
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 - 16شركةمطاحن وسط وغرب الدلتا شركة سبق قيدها برقم  45152 :قيدت فى  1995-12-07برقم
ايداع  2698وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2025
12:00:00ص
 - 17شركة لبيب طة فرج وشركاة شركة سبق قيدها برقم  55987 :قيدت فى  2002-06-08برقم ايداع
 1591وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص

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

Page 68 of 68

