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قيود أفراد

1 - محمد ابراهيم مصطفي متولي تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3316 ورقم قيد 7830    رئيسى آخر  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية 

منوف طريق ترعة الثمانيات - بملك / احمد مختار عبدالرحيم نوفل

2 - هنادى محمد عبدالرحمن ابواحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3312 ورقم قيد 29953    محل رئيسى  عن مصنع تجهيز توابل و بهارات و صوصات, بجهة محافظة المنوفية 

المنطقه الصناعيه السابعه القطعه 250-بملك/فؤاد محمد فؤاد شعير

3 - محمد محمد وحيد عبد الدايم صقر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3317 ورقم قيد 29954    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع الملك 

امتداد شارع الجمهوريه بملك/ورثه المرحوم محمد وحيد عبد الدايم صقر

4 - ايه حمدى عبدالستار حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3321 

ورقم قيد 29956    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 1 الدور الرضى قطعه رقم 53 

اسكان تجارى المنطقه السكنيه الثالثه-بملك/حمدى عبدالستار حامد

5 - محمد احمد ابراهيم الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3324 

ورقم قيد 29957    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع شمع, بجهة محافظة المنوفية 8 شارع الدين امام مستشفى 

الرمد - بملك / مصطفى محمد وحيد الدين العطار

6 - محمد السعيد صبحى داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3325 

ورقم قيد 29958    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات)فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه 

والنترنت(, بجهة محافظة المنوفية مكتب بالدور الثانى عقار22محور خدمات الحى الثانى-بملك/محمد شيخ العرب 

محمد عبدالعزيز

7 - عمر فتحى حسينى سليمان شعبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3326 ورقم قيد 29959    محل رئيسى  عن مصنع اعاده تدوير منتجات بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سرس 

الليان -طريق البطحه بملك/وجيه عبد الحميد سليمان شعبان

8 - عبد السلم سامي عبد السلم عيسوي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 3329 ورقم قيد 29960    محل رئيسى  عن ورشة خراطة وتصنيع باكيت جديد للمعدات الصغيرة, 

بجهة محافظة المنوفية الدور الول مطلع الصلب الخطاطبة -بملك /صبري حمدي عبد السيد

9 - محمد خالد عبدا الصيفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3332 

ورقم قيد 29961    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية ومستلزمات مصانع, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

سرس الليان -شارع نصار متفرع من شارع سكة الدلله -بملك /محمد مصطفى عبدالواحد شرشر

10 - ساميه السيد محمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3335 

ورقم قيد 29962    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية عقار 3 ش / بورسعيد عمارة المليون كتكوت 

بملك / رضا عبدالمؤمن شحاتة عبدالمؤمن

11 - ايمن جمعه محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3341 ورقم 

قيد 29963    محل رئيسى  عن مكتب رحلت)داخل جمهورية مصر العربية()بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية كفر داود-عزبة الخفوج-بملك/جمعه 

محمد بيومى نعمه ا

12 - رحاب على محمد ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3352 

ورقم قيد 29964    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبرى-بملك/سمير سعيد خليل
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13 - ناديه ابراهيم على عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3353 

ورقم قيد 29965    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة م منوف -بملك /على عبدالجيد 

عماره

14 - مصطفى عبدالحميد مبروك عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3356 ورقم قيد 29966    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 9 محور 

خدمات الحى الثانى قطعة رقم 3 بملك / محمد مصطفى عبدالحميد عيد

15 - وليد محمد صابر مصطفى جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 3358 ورقم قيد 29967    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية ش/المحطه البحرى-بملك/

انتصار محمد عبدالرحيم غانم

16 - كريم محمد قنديل قنديل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3362 

ورقم قيد 29968    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة)فيما عدا الملبس العسكرية( و احذية, بجهة محافظة 

المنوفية شارع احمد عرابى البحرى-بملك/زكريا محمد حسن العلوى

17 - سعيد عبدالعزيز محمود سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3363 ورقم قيد 29969    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية ميت ربيعة -دور اول علوى -بملك /سهام احمد السيد

18 - اسماء اسامة احمد البابلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3375 

ورقم قيد 29971    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية مدينه سرس الليان -شارع على بن ابى 

طالب -بملك /اسامه احمد محمد البابلى

19 - عثمان حسن على البياع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3380 

ورقم قيد 29972    محل رئيسى  عن مزرعة وتربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -م 

السادات -بملك /صبرى شعبان محمود منصور

20 - علء زكريا صادق ابراهيم زياده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3385 ورقم قيد 29974    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله 

و الملبس العسكرية و خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة - بملك / منى حسين محمد عثمان

21 - اشرف عبدالشافى قطب مشاحيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3386 ورقم قيد 29975    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة و مبيدات, بجهة محافظة المنوفية طريق الخطاطبة 

الصحراوى-بملك/سعد عبدالشافى قطب مشاحيت

22 - عماد الدين احمد حسين النحراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3387 ورقم قيد 29976    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه ومجالت الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع الغندقلى من شارع الثمانينات بملك/

عصام احمد حسين

23 - عبدا نصر رمضان ابوسالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3388 ورقم قيد 29977    محل رئيسى  عن مكافحه الحشرات و القوارض, بجهة محافظة المنوفية مكتب11

عقار رقم30 محور خدمات الحى الثانى-بملك/عبدالرحمن سيد كامل السيد

24 - عمرو محمد مختار علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3391 

ورقم قيد 29978    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة المنوفية مول الزهور محل 26-بملك/سها 

حسن امين جلل

25 - كريم عبدالحفيظ نجاح الديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3393 

ورقم قيد 29979    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية بالمشط - عزبة الخمسين - 

بملك /فتحى عبدربه السيد حمد
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26 - مصطفي عبد السلم خليل بشره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3423 ورقم قيد 6619    رئيسى آخر  عن مكتب خدمات نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

النقل البرى الدخلى و الدولى (, بجهة محافظة المنوفية - شارع نور الدين من شارع محمد فريد القبلى - بملك / 

ابراهيم عبدالسلم خليل بشره

27 - عبد الرحمن على مصطفى فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3395 ورقم قيد 29980    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت(, بجهة محافظة المنوفية منوف شارع /أبو سامح من شارع /البطحا بملك علي 

مصطفي محمد فرحات

28 - علي البرقي محروس محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3399 

ورقم قيد 29981    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية الحامول -بملك /مصطفي شاكر 

مصطفي

29 - محمد محمد سليمان الفقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3417 

ورقم قيد 29982    محل رئيسى  عن بريمكس مركزات اعلف -اضافات اعلف سائله وبودر, بجهة محافظة 

المنوفية السادات -قطعه رقم 211 محور المنطقه الصناعيه السابعه بملك/امال شريف عبد المنصف

30 - ايمان نصر صديق نصر طرخان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3418 ورقم قيد 29983    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية ابونشابه-بملك/احمد مهدى 

احمد عبدا شوشه

31 - محمد رضا محمود برغوث تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3419 ورقم قيد 29985    محل رئيسى  عن سوبرماركت, بجهة محافظة المنوفية منشاه سلطان-بملك/رضا 

مصطفى محمود برغوث

32 - على السيد عبد العاطى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3424 ورقم قيد 29986    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية صنصفط 

بملك/السيد عبد العاطى السيد

33 - عبدالصمد صبرى عبدالصمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3425 ورقم قيد 29987    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس وبيع ) فيما عدا الملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية جزى - بملك / محمود جمال حامد صالح

34 - أحمد محمد سعيد حسن زهران تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3432 ورقم قيد 29988    محل رئيسى  عن مكتبة )فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة المنوفية سكة 

العمارة -بملك/مرضي حامد يوسف

35 - اسماعيل محمود السيد عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3437 

ورقم قيد 29990    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية صنصفط-بملك/هاني عبد النبي بدوي

36 - سمير أبراهيم السيد محمد أبوأحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3438 ورقم قيد 29991    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتأجير معدات, بجهة محافظة المنوفية الخماس -

بملك/أحمد رمضان عبد التواب خضر

37 - اشرف محمد عبد الرحمن محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3441 ورقم قيد 29993    محل رئيسى  عن تجارة وصيانة فيبر جلس, بجهة محافظة المنوفية كفر داود-

منشية النور -بملك /سومية حامد حامد القاضي
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38 - محمود عبدالعزيز يوسف العادلى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3446 ورقم قيد 29994    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية شارع الحصوة بملك مجدى 

عبدالعزيز عبدالمعز

39 - رضا عبدالفتاح ابراهيم زناد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3447 

ورقم قيد 29995    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين - بملك / محمد محمد 

محمد الشيخ على

40 - ناديه توفيق محمد السيد طعيمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3459 ورقم قيد 29997    محل رئيسى  عن مكتب رحلت)داخل جمهورية مصر العربية()وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة المنوفية كفر داود-قرية السلم-

بملك/عبدا عبدالعظيم اسماعيل احمد

41 - ابراهيم زينهم سعد عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3467 

ورقم قيد 29999    محل رئيسى  عن بيع اخشاب و فايبر, بجهة محافظة المنوفية عزبة القشل - بملك/ زينهم 

سعد شحاته عيد

42 - رضا ربيع السيد محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3472 

ورقم قيد 30000    محل رئيسى  عن انتاج مواسير بلستيك PVC, بجهة محافظة المنوفية وحدات أرقام 

202-201 عنبر رقم 17 بالمنطقة الرابعة نموذج أ- بنك الستثمار القومي وينوب عنه في التوقيع علي هذا العقد 

المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشر

43 - نورا محمد اسماعيل علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3482 

ورقم قيد 30002    محل رئيسى  عن تأجير معدات وسيارات, بجهة محافظة المنوفية جزي -بملك/عصام عبد 

الغفار بسيوني

44 - خضرة خليل عبد المقصود عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3486 ورقم قيد 30004    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية جزي -بملك رمضان فوزي محمد 

مبروك

45 - محمود فازع سعد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3489 

ورقم قيد 30005    محل رئيسى  عن صناعة الثاث, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة - بملك/ سعد فازع 

سعد خليل

46 - فيصل رمضان عبد الرحمن ريش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3494 ورقم قيد 30006    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة المنوفية منشأة غمرين -بملك /نادرة عبد 

الغفار محمد الشيخ

47 - الء طه محمد عبدالعال سلطان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3498 ورقم قيد 30007    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية و النترنت (, بجهة محافظة المنوفية شقة 1 عمارة 262 - المنطقة الثانية بملك جعفر احمد محمد 

عبدالرحيم

48 - محمد عبد الهادي ابراهيم الزغبي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3500 ورقم قيد 30008    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية ش /البستان أرض السحرتي -

بملك/ حسن أحمد حسن

49 - محمد احمد محمد مدينه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3504 

ورقم قيد 30009    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئة للجهزة الكهربائية المنزلية, بجهة محافظة المنوفية جزى - 

بملك / محسن احمد التهامى عبدالحكيم
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50 - رضا الصاوى مليجى فرحات تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3505 ورقم قيد 30010    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة المنوفية مول قرطبة رقم 141 

بملك / همت جمال سعد منتصر

51 - عبدالرحمن حلمى عمرو سالم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3506 ورقم قيد 30011    محل رئيسى  عن مصنع اكياس, بجهة محافظة المنوفية سكة ملكاس بملك / احمد 

صبحى عبدالغنى غانم

52 - هبه عبد الشهيد عبد القادر الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3515 ورقم قيد 30013    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال)داخل جمهورية مصر العربية وبعد 

الحصول علي التراخيص الزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة المنوفية كفر داود 

-بملك/جمعة محمد حماد جويلي

53 - محمد فاروق جاد بدير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3517 ورقم 

قيد 30014    محل رئيسى  عن كهربائية افراح, بجهة محافظة المنوفية ش / البيطار بملك / محمد فارق جاد 

بدير

54 - احمد عبد الغفار عبد المعز البكراوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3518 ورقم قيد 30015    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية بهواش م/منوف بملك/

خليفه سالم عبد الونيس سالم

55 - محمود سامي رشدي ابراهيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3520 ورقم قيد 30016    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنوفية الخطاطبة -بملك/ محمد عبده عوض ا

56 - أحمد ابراهيم فتحي فرحات تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3527 

ورقم قيد 30017    محل رئيسى  عن بيع أدوات منزلية وسجاد وفرش, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة-

بملك/ نادية فتحي عبد الحميد

57 - محمود صبحى محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3530 

ورقم قيد 30018    محل رئيسى  عن بيع اجهزة محمول, بجهة محافظة المنوفية الحامول بملك / عبدالعزيز 

عبدالمنعم على سيف الدين

58 - عبد القادر عوض عطية جرابيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3533 ورقم قيد 30019    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة المنوفية شارع جابر ابن 

حسان - بملك /محمد السيد السيد الحفناوي

59 - احمد سعد محمود اللطف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3534 

ورقم قيد 30020    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة واستيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 19 وفقرة 

36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة المنوفية منشاة سلطان بملك / سعد محمود ابراهيم اللطف

60 - احمد عوض محمود عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3550 ورقم قيد 30022    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 8 اسفل العمارة رقم 4 

بحى النور - بملك / احمد عوض محمود عبدالواحد

61 - مشرف عبدالعزيز محمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3552 ورقم قيد 30024    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنوفية تتا - بملك / علء 

عبدالعزيز محمد دراز
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62 - امال اسماعيل صالح النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3556 

ورقم قيد 30025    محل رئيسى  عن مكتب نقل و رحلت داخلية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة المنوفية محل 8 سوق المنطقة الخامسة - بملك/ محمد 

توفيق عبدالعزيز

63 - محمد حسن احمد حسن السيد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 3557 ورقم قيد 30026    محل رئيسى  عن توريد منظفات وتصنيعها لدى الغير, بجهة محافظة المنوفية 

السادات محل رقم 8 سوق المنطقه الخامسه بملك محمد توفيق عبد العزيز

64 - كريم عصام الدين مصطفى كامل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3562 ورقم قيد 30027    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية 5 / محل رقم 12 بمول بيراميدز 

محل رقم 12 بمنطقة المحور المركزى - بملك / شركة بيرميدز للتنمية العمرانية ) مصطفى عبده محمد درويش (

65 - بديعه انور فوزى الكردى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3564 

ورقم قيد 30028    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة المنوفية مدينه منوف -شارع العلوى من شارع 

سيدى موسى -بملك /عزه انور محمد عامر

66 - شيرين محمد زين محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3565 

ورقم قيد 30029    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية طملى م/منوف -شارع داير الناحيه 

بملك/ربيع جابر عبد السيد

67 - هدى معتمد ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3566 

ورقم قيد 30030    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا م/منوف بملك حسن محمود زكى

68 - رضا حمدى صالح حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3572 

ورقم قيد 30031    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات واجهزة كهربائية, بجهة محافظة المنوفية كفرداود 

الجديدة بملك / زينب حسن يسين حسن

69 - اسلم سامح عبدالظاهر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3576 ورقم قيد 30032    محل رئيسى  عن تقطيع وتصنيع اكياس بلستيك, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة / 

بملك / سعيد اسماعيل ابراهيم السيد حواش

70 - السيد محمد سليمان على ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3579 ورقم قيد 30033    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية قريه الجزار -

كفرداود م السادات -بملك /رضا محمد سليمان على ابوالسعود

71 - خالد السيد عطيه عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3580 

ورقم قيد 30034    محل رئيسى  عن خلط وتعبئة المنظفات الصناعية  بالروائح و العطور, بجهة محافظة 

المنوفية قطعة 185 / 8 محور الصناعية السابعة - بملك / نفيسه احمد السيد عبدالدايم

72 - شروق سمير جابر الطنطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3582 

ورقم قيد 30035    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مدينه منوف -ترعه 

البقنين عزبه العرب -بملك /سمير جابر محمد الطنطى

73 - احمد جابر فتحى الجعار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3587 

ورقم قيد 30036    محل رئيسى  عن معرض لتجارة موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية طريق برهيم - بملك/ 

محمد فتحى محمود

74 - حماده محمد اسماعيل عبدالجواد خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 3589 ورقم قيد 30037    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد ) العمالة و الملبس 

العسكرية و خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية شقة 1 عمارة 15 ش/ عمر بن الخطاب المنطقة الولى - 

بملك / فوزى السيد عبدا
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75 - محمود محمد ابوبكر زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3591 

ورقم قيد 30038    محل رئيسى  عن مصنع رولت واكياس وشنط بلستيك, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

السادات -وحده 323 عنبر 21 مجمع الصناعات الصغيره المنطقه الرابعة -مجمع الصناعات الصغيرة بمدينه 

السادات

76 - رضا فضالى ناصف ليله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3595 

ورقم قيد 30040    محل رئيسى  عن بيع الوميتال واكسسواراته و اليوبي فى سى, بجهة محافظة المنوفية زاوية 

رازين -بملك/محمد محمد الفرماوي شرف

77 - محمد حسن محمد الكرشاتي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3601 

ورقم قيد 30041    محل رئيسى  عن مصنع ملبس, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع /مقابر النصاري -

بملك/ مدحت حسين رشاد

78 - محمود رشاد محمود عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3607 ورقم قيد 30042    محل رئيسى  عن محل ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 1و2 قطعة 

رقم 234 المنطقة السادسة السكنية بملك / محمد عبدالوهاب العزب

79 - محمد محمود محمد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3616 

ورقم قيد 30043    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين - بملك / محمد عبدا 

محمد الشيخ على

80 - رنا حامد عبدالرحمن الدعوش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3618 ورقم قيد 30044    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك / د/ حامد 

عبدالرحمن الدعوش

81 - سلم على على حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3623 

ورقم قيد 30045    محل رئيسى  عن مكتب للتوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت ( والتنميه الزراعيه, بجهة محافظة المنوفية السادت محل رقم 222 أ الدور الثانى مول دار مصر بملك 

احمد سعيد العلج

82 - وليد السيد محمدى  البهنسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3624 

ورقم قيد 30046    محل رئيسى  عن ورشة رخام, بجهة محافظة المنوفية قطعة الرض رقم 90 ورش الشباب 

المرحلة الولى المنطقة الصناعية الخامسة - بملك / احمد ابوالفتوح محمد سليمان

83 - مبروك فوزى مبروك مصباح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3626 ورقم قيد 30047    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة المنوفية كفرداود -م السادات -بملك / 

فوزى مبروك عبدالكريم  مصباح

84 - نجوى ابراهيم عبدالعاطى زيدان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3629 ورقم قيد 30049    محل رئيسى  عن بيع دقيق زيرو, بجهة محافظة المنوفية برهيم - بملك / صبريه 

خليل عبدالعاطى

85 - احمد خليفه احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3632 

ورقم قيد 30050    محل رئيسى  عن يع اكسسوار محمول, بجهة محافظة المنوفية مول دار مصر محل 106ب 

الدور الثاني -بملك /ممدوح احمد عبد الخالق احمد

86 - مبروك فتحي عوض نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3638 

ورقم قيد 30051    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الي, بجهة محافظة المنوفية صنصفط -بملك -/مبروك 

فتحي عوض نصر
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87 - محمد محمد عبدالسلم ضافر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3640 ورقم قيد 30052    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة و كيماويات, بجهة محافظة المنوفية وحده  مهنية رقم 

10 بالسوق التجارى بالمنطقة الثالثة اعلى المحلت - بملك / رسمية جابر محمد عماره

88 - عادل صلح محمود فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3641 

ورقم قيد 30053    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة المنوفية سنجرج - بملك / جمال صلح محمود 

فتح ا

89 - السيد ابراهيم البحيرى محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3643 ورقم قيد 30054    محل رئيسى  عن تجارة احذية و خردوات, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 17 

بالدور الرضى المول الجديد بالمنطقة الرابعة - بملك / سامى جمعه احمد عجينه

90 - لطفي فؤاد عبد اللطيف خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3664 ورقم قيد 30055    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بناء وتشيد وتشطيبات, بجهة محافظة المنوفية شقة 

بالقطعة رقم 175المنطقة الصناعية التاسعة -بملك / كريمة فؤاد عبد اللطيف خليل

91 - حمدتو شحات عبد المجيد شحات تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3668 ورقم قيد 30056    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات فيما عدا)توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 4عمارة 67شارع مني المنطقة السكنية الولي -ولعانه -

بملك /صفاء أبو السعود جمعة دياب

92 - ياسر عبد التواب عبد الحي السيد خلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 3675 ورقم قيد 30057    محل رئيسى  عن تجارة فلتر المياه وقطع الغيار, بجهة محافظة المنوفية كفر 

داود -منشية النور -بملك /عبد التواب عبد الحي السيد خلف

93 - احمد محمد عبدالونيس ابراهيم شكر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 3677 ورقم قيد 30058    محل رئيسى  عن برمجه وبيع البرامج والنظمه المحاسبيه وانظمه ادارات 

الشركات والمواقع اللكترونيه وتطبيقات الموبايل والتسويق الرقمى )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

المنوفية مدينه السادات -محور خدمات الحى الول عمارة 10 شقه 5 -بملك /محمد عاطف محمود

94 - مرقص نصحى يعقوب حنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3680 ورقم قيد 30059    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنوفية وحده 57 مجمع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية الثالثة - بملك / كريمة محمد عبدالمطلب

95 - مدحت رمضان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3686 

ورقم قيد 30060    محل رئيسى  عن تدريب واستشارات في مجال الجوده وسلمه الغذاء فيما عدا ) المن 

والحراسه والنترنت ( بعد الحصول علي التراخيص الزمة, بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 5 قطعة 347ا 

المنطقة الحادية عشر -بملك/ عمر عبد الرحيم عبد العزيز

96 - محمد وحيد عبدالعاطى صبيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 30061    محل رئيسى  عن مركز تغيير زيوت و شحوم, بجهة محافظة المنوفية الحامول - 

بملك / ايمن وحيد عبدالعاطى صبيح

97 - محمد جابر عبدالحميد سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3697 

ورقم قيد 30062    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية زاويه رازين - م منوف -بملك /

فاتن فريد على

98 - خالد صبرى عبدالفتاح الرهوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3700 ورقم قيد 30064    محل رئيسى  عن مكتبة لتجارة ادوات مكتبية ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة 

محافظة المنوفية منوف شارع عياده عمارة صبرى الرهوان بملك / نجوى حسن رضوان جادو
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99 - حسين محمد عبدالرازق حسين قزعه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 3701 ورقم قيد 30065    محل رئيسى  عن بلستيك )تصنيع خراطيم (, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

السادات -قطعه رقم 45 محور الصناعيه السابعه -بملك /هانى رجب حسن على شاهين

100 - صلح جمعة احمد حشيش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3716 ورقم قيد 30066    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة أثاث مكتبي ومعدني )فيما عدا توريد 

العمالة والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 5الدور الول علوي قطعة رقم 3.4 

محور خدمات الحي السابع  -بملك /اسماعيل سالم علي الساروخ

101 - محمد مصطفى ابراهيم الصواف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3720 ورقم قيد 30067    محل رئيسى  عن بيع وتغير  زيوت وغسيل السيارات, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

سرس الليان -سكة الجزاير امام مصنع الكرنك -بملك /احمد بيومى عبدالقوى

102 - ابراهيم معتمد ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3722 

ورقم قيد 30068    محل رئيسى  عن أعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا -بملك /احمد معتمد ابراهيم دراز

103 - احمد معتمد ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3723 

ورقم قيد 30069    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا - بملك / ابراهيم معتمد ابراهيم 

دراز

104 - نظمى مشحوت ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3724 ورقم قيد 30070    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية واجهزة كهربائية, بجهة محافظة المنوفية 

الخطاطبة - بملك / نظمى مشحوت ابراهيم صالح

105 - ايمان جمعة محمد الدليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3725 

ورقم قيد 30071    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات زراعية, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - بجوار 

المستشفى بملك / رضا رفعت ابراهيم شحاتة

106 - عبد الرحمن فهمي مصري محجوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3727 ورقم قيد 30072    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال )بعد الحصول علي 

التراخيص الزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة المنوفية طملي -عزبة المصري 

-بملك / اكرمي عبد الرحمن فهمي مصري

107 - دميانه جمال عبد الشهيد رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3732 ورقم قيد 30073    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول علي التراخيص الزمة من جهاز 

تنظيم النقل الداخلي والدولي (, بجهة محافظة المنوفية كفر داود -بملك /خير صدقي حنين عبد الملك

108 - محمد ابراهيم الدسوقي شعبان موسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 3739 ورقم قيد 30075    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية جزي -بملك /عبد 

المرضي توفيق عبد المرضي سليم

109 - سالي مأمون عبد الجواد المرزوقي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3740 ورقم قيد 30076    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة المنوفية مدينة سرس الليان -شارع 

ابراهيم كامل باسم مامون عبد الجواد علي

110 - محمد محمد فريد النادري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3742 

ورقم قيد 30077    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة المنوفية ش /البطحة -بملك /ايمان محمود عادل
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111 - محمد عبد الوهاب بدوي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3744 ورقم قيد 30078    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة المنوفية العامرة - بملك / محمود 

مصطفي عبدربه

112 - احمد محمد محمد سمحان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3745 

ورقم قيد 30079    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية محل 

رقم 40 ارضى داخلى مول الزهور - بملك / محمد عبدالعزيز محمود البيومى

113 - كريستين فكري عزمي عوض تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3746 ورقم قيد 30080    محل رئيسى  عن بيع ادوات ري بالتنقيط, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -بملك /

عبد المجيد سعيد عبد المجيد

114 - محمد اسامه محمد نبوي خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3749 ورقم قيد 30081    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسية و مقاولت عامه و تشطيبات, بجهة 

محافظة المنوفية - ميدان الشهداء برج الحسام - بملك / ماجده محمد عبدالسلم الهنداوى

115 - هاني محمد اسماعيل الزفزوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3751 ورقم قيد 30082    محل رئيسى  عن مصنع عبايات وملبس جاهزة )فيما عدا الملبس العسكرية (, 

بجهة محافظة المنوفية شارع الشقنقيري -بملك / ثناء السيد حسين مطراوي

116 - خالد احمد غازى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3759 

ورقم قيد 30083    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع بلط, بجهة محافظة المنوفية منشية النور - كفر داود بملك / 

محمد عبدالحليم احمد الليثى

117 - محمد عبدالمحسن عبدالحكيم الطحان تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3763 ورقم قيد 30085    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية صنصفط م منوف -بملك /

صابر محمد الدرغامى محمد

118 - كيرلس نبيل ندا ابراهيم ندا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3764 ورقم قيد 30086    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - الناحية البحرية 

اول شارع المستشفى - بملك / محمد محمد محمد عمران

119 - دينا وحيد قرنى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3766 

ورقم قيد 30087    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنوفية - قطعة ارض صناعية رقم 27 امتداد المنطقة الصناعية الخامسة ورش الشباب المرحلة الثانية - بملك / 

محى عبدالحميد اسماعيل عبدالسيد مشاحيت بصفته وكيل

120 - عيسي مصطفي عبد الله سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3768 ورقم قيد 30088    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 7 بالسوق التجاري 

بالمنطقة السكنية العاشرة -جهاز تنمية مدينة السادات

121 - محمود عبدالحميد محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3769 ورقم قيد 30089    محل رئيسى  عن محل بيع موبيلت, بجهة محافظة المنوفية سدود - بملك / ياسين 

عبدالمنعم سلم

122 - هناء فتحى عبدالظاهر عبدا تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3775 ورقم قيد 30090    محل رئيسى  عن تجارة موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية دبركى - عزبة العنانى 

- بملك / صلح عبدالفضيل محمد عبدالعال

123 - علء رجب محمد بدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3776 

ورقم قيد 30091    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلولة - بملك / يسرى 

عبدالحميد احمد بدوى
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124 - سحر علي خميس علي تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3777 

ورقم قيد 30092    محل رئيسى  عن تصنيع خراطيم ري من البلستيك عادية بالتنقيط وقطع وصلت بلستيك 

لخراطيم الري                                                                      مستلزمات للري من البلستيك, بجهة 

محافظة المنوفية وحدة 237 عنبر رقم 2 المنطقة الرابعة نموذج أ -بملك /بنك الستثمار القومي

125 - ماهر اسحاق حنا ناروز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3782 

ورقم قيد 30094    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ورق و دشت الورق, بجهة محافظة المنوفية - قطعة رقم 

299 شقة 8 المنطقة 11 - بملك / مجدى رزق فهيم

126 - حنان سعد خليل عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3783 ورقم قيد 30095    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) داخلية ( بعد الحصول على التراخيص الزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  0, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - تجمع الرحمة بملك / سعد خليل 

عبدالمسيح

127 - فرج السيد عبدالغفار السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3784 

ورقم قيد 30096    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية كفر العشرى -م منوف -بملك /اميره 

عبدالحميد ايوب

128 - باسم حسن عمر الحواش )باسم ستور لبيع الموبيلت والكسسوارات ( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3785 ورقم قيد 30097    محل رئيسى  عن بيع موبيلت 

واكسسوارات, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع الجيش بملك/مصطفى محمد سليمان الفقى

129 - عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن قشطه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 3795 ورقم قيد 30098    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية برهيم -بملك / 

احمد مبروك حسن

130 - اشرف عبد الرحمن محفوظ قشطه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3796 ورقم قيد 30099    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية برهيم - بملك /احمد 

مبروك حسن

131 - ناهد مبروك حسن مصطفي الخضراوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 3798 ورقم قيد 30100    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية برهيم - بملك /

اشرف عبد الرحمن محفوظ قشطه

132 - هاني ابراهيم زكي صبح تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3800 

ورقم قيد 30101    محل رئيسى  عن بيع مفروشات واقمشة, بجهة محافظة المنوفية برهيم -بجوار المدارس -

بملك / نبيل ذكي احمد

133 - احمد عبد الحميد مصطفي ايوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3801 ورقم قيد 30102    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبري -بملك / يسري عبد 

العظيم جعفر

134 - مها صابر محمد الزعول تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3807 

ورقم قيد 30103    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ش /ترعه الحدي عشر- 

بملك / أحمد صالح أحمد رزق

135 - سهير عيد عيد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3818 ورقم 

قيد 30104    محل رئيسى  عن بيع خضار و فاكهة, بجهة محافظة المنوفية المنطقة الثانية المجاورة الولى - 

بملك / رجب راغب على
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136 - احمد عبد الجواد معوض سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3826 ورقم قيد 30105    محل رئيسى  عن تجارة زيوت وشحومات, بجهة محافظة المنوفية طملي - بملك / 

وائل بهجت فتحي

137 - داليا جمال سعيد سمينه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3828 

ورقم قيد 30107    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا )الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية ش / 

رياض عمارة د / ايمان محمد مدين عبد الواحد

138 - حسين عبده ابراهيم نصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3834 

ورقم قيد 30108    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا )الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية ش / 

بورسعيد بجوار معمل ألبان الطنبولي -بملك / ايمان عبد الستار احمد ابو شادي

139 - عبده رضا عبد السيد الزيات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3842 ورقم قيد 30109    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين - بملك / كارم 

عبد الهادي سعفان

140 - اشرف عبد العظيم عبد المنعم عربجه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3844 ورقم قيد 30110    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات )فيما عداتوريد العماله 

والملبس العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية صنصفط م/ منوف بملك رمضان مبروك احمد

141 - فر احمد محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3846 

ورقم قيد 30111    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية دمليج - بملك / هشام محمد مبروك

142 - محمد احمد السيد طنطاوي محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3850 ورقم قيد 30112    محل رئيسى  عن خراطة معادن وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 345 عنبر رقم 23 الهناجر المنطقة الصناعية 

الرابعة  -بملك / شويكار علي ابراهيم

143 - محمد احمد على عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3851 

ورقم قيد 30113    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية مدينه سرس الليان -بجوار مدرسه 

عبده حمزه -بملك /المعتز بال مدحت عبدالرحمن

144 - امل يسن عبد الحميد مراد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3860 

ورقم قيد 30114    محل رئيسى  عن مركز طبى )فيما عدا اجراء العمليات الجراحيه(, بجهة محافظة المنوفية 

السادات -شقه 1؛2؛3؛4 قطعه رقم 1 محور خدمات الحى الول بملك/عبد ا السيد مصطفى

145 - ليلى ابراهيم عبد الجواد على شكر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3861 ورقم قيد 30115    محل رئيسى  عن تصنيع خراطيم بلستيك, بجهة محافظة المنوفية السادات -

قطعه رقم 65 مرحله ثانيه ورش مشروعات الشباب امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه -شركه المهندسون العرب 

للصيانه والتوريدات ايكوم بملك/سعيد صالح طه عبيد

146 - ناصر ناصر فتحي رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3863 

ورقم قيد 30116    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة المنوفية طريق سرس الليان - بملك / مهدي 

محمد عبد الحميد

147 - محمد صلح اسماعيل السقا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3868 

ورقم قيد 30119    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع عيسى بملك/صلح اسماعيل 

احمد السقا
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148 - يوسف محمد عواد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3869 

ورقم قيد 30120    محل رئيسى  عن مكتب نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى دون اعمال شركات السياحه (, بجهة محافظة المنوفية حى عدنان -م السادات -بملك /ربيع 

سعيد عامر خيرا

149 - احمد حامد مبروك محمد سعد المغربى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3870 ورقم قيد 30121    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية ابو نشابه م/

السادات بملك/محمود حامد مبروك محمد سعد المغربى

150 - محمد جابر محمد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3873 

ورقم قيد 30122    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة المنوفية مدينه سرس الليان -بجوار جامع الحسايمه -

بملك /صبحى محمد محمد

151 - الهامي عباس محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3877 

ورقم قيد 30124    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية ش / احمد اسماعيل مول الجامعة الدور الثالث رقم 5 -بملك / احمد محمد عبد 

الفتاح

152 - سامح محمد راغب سماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3879 

ورقم قيد 30125    محل رئيسى  عن بيع سجائر, بجهة محافظة المنوفية ش / أبو النور - بملك / محمد راغب 

علي سماره

153 - حماده محمد عبد الفتاح الدخاخني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3888 ورقم قيد 30126    محل رئيسى  عن بيع باب وشباك, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - بملك /محمد 

عبد الفتاح سليمان محمد الدخاخني

154 - وليد محمد بهجت محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3890 ورقم قيد 30127    محل رئيسى  عن حفظ وتعبئه وتغليف خضار وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية بهواش 

م منوف -بملك /محمد بهجت محمد  احمد رجب

155 - احمد على طه سرحان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3895 

ورقم قيد 30128    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة المنوفية محل 173 مول قرطبة بدروم 

علوى - بملك / على طه على سرحان

156 - رانيا احمد السيد القبانى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3902 

ورقم قيد 30129    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة المنوفية هيت -م منوف -بملك /ابراهيم 

سعيد ابراهيم عفيفى

157 - عمار ايمن جاد ا الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3903 

ورقم قيد 30130    محل رئيسى  عن مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة المنوفية السادات محل 

رقم 4 السوق التجارى بالمنطقه الخامسه

158 - رضا عبدالمغنى مصلحى ناجى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3904 ورقم قيد 30131    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية كفرشبرابلوله -م 

منوف -بملك /رضا ابراهيم عبدالرحمن

Page 14 of 52 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الفراد

1 - ناصر محمد محمود حسين  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   3318 ورقم قيد   29955  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عموميه  بجهة محافظة المنوفية الوحده رقم s 3 الدور الثانى علوى مقام على قطعه ارض 2 بدون 

المنطقه السكنيه العاشره ملك / جمال عبدا غنيمى راشد

2 - ناصر محمد محمود حسين  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   3318 ورقم قيد   29955  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت عموميه  بجهة محافظة سوهاج الطليحات بجوار كوبرى الطليحات ملك /محمد محمود حسين على

3 - هانى محمد عبدالحميد ابراهيم  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   3484 ورقم قيد   30003  محل فرعى  

عن صالة جيم  بجهة محافظة البحيرة عزبة نوار - بملك / سميه رجب فتح ا خليل

4 - هانى محمد عبدالحميد ابراهيم  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   3484 ورقم قيد   30003  محل فرعى  

عن صالة جيم  بجهة محافظة المنوفية القطعه رقم 204 شارع ابو بكر الصديق المنطقه السكنيه 23 - بملك / محمد 

عبدالجواد احمد فرج

5 - فتحى عيدالسيد شاهين  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   3571 ورقم قيد   13670  محل فرعى  عن تم 

اضافة نشاط تصنيع لوازم مواسير حديد صلب لشبكات و توصيلت المياه الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية 

الخطاطبة - بملك/ محمد ابراهيم محمد الصعيدى

6 - محمد صبحى فتح ا فازع جويلى  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   3604 ورقم قيد   29898  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط مكتب تصدير) فى حدود ماتقره التعليمات (  بجهة محافظة المنوفية كفرداود م منوف بملك 

/زبيدة محمود محمود محسن

7 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   3655 ورقم قيد   8731  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط /سوبرماركت  بجهة محافظة المنوفية بناحيه السادات - محل رقم 3 القطعه رقم 5 بمحور 

خدمات الحى الثانى بجوار سينما الشتوى بملك /محمد عبدا عبدالموجود

8 - وليد حمدى عبد القادر احمد صقر  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   3684 ورقم قيد   6560  محل 

فرعى  عن  مخزن لتجاره معدات الثقيله  بجهة محافظة المنوفية السادات قطعه 27 منطقه المخازن بملك وليد حمدى 

عبد القادر احمد صقر

9 - حنان محمد ابو اليزيد عبيد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   3695 ورقم قيد   28396  محل فرعى  

عن تم اضافه نشاط صنع تروس معدنيه ولوازم مطبخ واعمده واعمال حداده  بجهة محافظة المنوفية السادات قطعه 

الرض رقم 233-234 بمنطقه محور الصناعيه السابعه بملك حنان محمد ابو  اليزيد عبيد

10 - اسلم محمد احمد التمنه ) مؤسسة التمنه للتصنيع و للستيراد والتصدير (  قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع   3758 ورقم قيد   13396  محل فرعى  عن مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات وقطع غيارها  بجهة محافظة 

المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منوف الدور الول والثانى والثالث عقار رقم 75 حاليا 101 سابقا شارع الجيش البحرى 

بملك/نبيل ومحمد احمد التمنه نشاطه/مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات وقطع غيارها وقيد برقم تابع 13396 منوف

11 - احمد محمد محمد سمحان  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3789 ورقم قيد   30079  محل فرعى  

عن تم اضافه نشاط بيع احذيه  بجهة محافظة المنوفية تم اضافه فرع بناحيه السادات -محل 41 الدور الرضى داخلى 

قطعه رقم بدون المحور المركزى -بجوار حديقه التراث بملك/محمود على عبد الباسط حسن نشاطه بيع احذيه

12 - محمود سعيد محمد كمال الملح  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   3837 ورقم قيد   17925  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه سرس الليان -

سكه الليانه بملك/محمود ومحمد سعيد محمد كمال الملح نشاطه /مصنع ملبس

13 - محمد صالح عبد الفتاح عاشور  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   3840 ورقم قيد   27224  محل 

فرعى  عن تم اضافه مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت ( الى النشاط 

الصلى  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منوف شارع الجمهوريه بملك وفاء عبده متولى بنشاط مكتب  

توريدات عموميه فيما عدا)توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (افتتح فى 25 /8 /2022 وقيدبرقم تابع 

27224 منوف
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14 - احمد رجب محمد امين  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   3882 ورقم قيد   21018  محل فرعى  عن 

تم اضافه نشاط مكتب نقل)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( وشحن 

بضائع وتوصيل طلبات للمنازل )فيما عدا البريد السريع  (  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه دبركى م 

منوف-بملك /رجب محمد امين عطا ا بغرض نشاط مكتب نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظم 

النقل البرى الداخلى والدولى (وشحن بضائع وتوصيل طلبات للمنازل )فيما عدا البريد السريع(

15 - كيرلس نبيل ندا ابراهيم ندا  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   3894 ورقم قيد   30086  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه)فيما عدا الملبس العسكريه ( واحذيه  بجهة محافظة المنوفية السادات كفر داوود الناحيه البحريه 

اول شارع المستشفى بملك محمد محمد محمد عمران
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قيود الشركات

1 - شركه اسلم محمد عبد السميع البهنساوى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    3369 ورقم قيد  29970    مركز عام  عن مصنع لصناعه حبيبات PVC من 

البلستيك  بجهة محافظة المنوفية سرس الليان امتداد شارع نصار بملك عبد السميع عبد الغنى البهنساوى

2 - شركة / عبد العزيز خضيرى امام موسى وشريكتة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    3381 ورقم قيد  29973    مركز عام  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والملبس العسكرية والنترنت ( والتصدير ) فيماهو مسموح به قانونا (  بجهة محافظة المنوفية وحدة 

مهنية رقم 2 اعلى المحلت السوق التجارى السابعة بملك / سامح سليمان حسن عطا

3 - شركة / يوسف محمد عبدالعزيز العيسوى وشريكة شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    3436 ورقم قيد  29989    مركز عام  عن بيع تليفونات واكسسوار ات تليفون  

بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 4 محور خدمات الحى الثانى محل رقم 4 بملك / يوسف المرسى محمد شعيب

4 - شركة سامح احمد سيد احمد خميس و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    3455 ورقم قيد  29996    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المبيدات و 

المخصبات و السمدة و البذور و التقاوى و التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكرية و 

خدمات النترنت ( و تجارة اللت و المعدات الزراعية و شبكات الرى و المستلزمات الزراعية و استصلح و 

استزراع الراضى البور و الصحراوية و منها استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع و استزراع الراضى المستصلحة  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 101 قطعة رقم 325 محور 

خدمات المنطقة 27 - بملك /طلعت عباس السيد البسيونى

5 - محمود عوض محمد الششتاوى وشريكية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    3464 ورقم قيد  29998    مركز عام  عن تجارة )ورق كرتون ودشت ومواد تعبئه وتغليف 

والخضروات والفاكهه الطازجه والمجمدة ( والتوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت( والتصديرفى حدود ماتقره التعليمات  والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 2 

بالعقار رقم 236 -المنطقه السكنيه السادسة -بملك /امل رجب شوقى

6 - شركه سعيد محمود درويش الصنصفتى وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    3478 ورقم قيد  30001    مركز عام  عن صناعه البواب الخشبيه  بجهة 

محافظة المنوفية منوف شارع الصعيدى بملك محمد محمود درويش الصنصفتى

7 - شركه/عبد الحميد عبد القادر محمد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    3535 ورقم قيد  30021    مركز عام  عن اداره مطاعم وتوريدات عموميه )

فيما عدا الملبس العسكريه وتوريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت(  بجهة محافظة المنوفية منوف-الدور 

الرضى ش/الجيش البحرى بملك/عبده احمد السيد عيسى

8 - شركة / عمرو محمد محمود على عبدالمجيد وشريكة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    3551 ورقم قيد  30023    مركز عام  عن التسويق والستثمار والتطوير 

العقارى  بجهة محافظة المنوفية عمارة رقم 12 ا شارع منى المنطقة السكنية الولى شقة 6 - بملك / محمود 

محمد محمود شلبى

9 - شركه /زينب محمد ابراهيم قابيل وشركائها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    3592 ورقم قيد  30039    مركز عام  عن تصنيع المنتجات البلستيكيه )

خراطيم ومواسير بلستيك (  بجهة محافظة المنوفية السادات -وحده رقم 344 عنبر رقم 23 مجمع الصناعات 

المنطقه الصناعيه الرابعه بملك/ورثه محمد عبد العزيز محمد على المبابى

10 - شركة / فريد صبحى محمد حامد وشريكة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    3698 ورقم قيد  30063    مركز عام  عن تصنيع بلستيك  بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 

310 عنبر 20 نموذج ا مجمع الصناعات الصغيرة بملك / ش / فريد صبحى محمد حامد وشريكة
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11 - شركه محمد عبدالمنعم محمد الخشن وشريكة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    3827 ورقم قيد  30106    مركز عام  عن صناعه كافه انواع الرى من 

البلستيك والتنقيط وحقنها واعاده تدويرها  بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات قطعه رقم 29 مرحله اولى 

ورش مشروعات الشباب حره المنطقه الصناعيه الخامسه -بملك /ورثه ابراهيم محمود محمد شتيه وهم ناهد 

مصطفى محمود برسيم وبسمه ابراهيم محمود شتيه ومهجه ابراهيم محمود شتيه وماهيتاب ابراهيم محمود شتيه 

ومحمود ابراهيم محمود شتيه

12 - شركة مصطفى عادل صبحى المنشاوى و شركاه ) المصطفى للتجارة و الستثمار الزراعى ( شركة  

رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    3865 ورقم قيد  30117    مركز 

عام  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية بكافة انواعها وتجارة وتوزيع العلف و الحبوب و الغلل بكافة انواعها 

و تجارة الكاوتش و السيارات الجديدة و المستعملة بكافة انواعها و الستثمار الزراعى و ادارة المشروعات ) 

حظائر الماشية و تجارتها ( و مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكرية و 

خدمات النترنت (  بجهة محافظة المنوفية الدور الثانى علوى برج المحكمة تقاطع شارع الجيش مع شارع 

التومى - بملك / عادل صبحى المنشاوى

13 - شركه محمد عبد العزيز محمد حماده وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    3867 ورقم قيد  30118    مركز عام  عن صناعه كافه انواع البلستيك 

وحقنها واعاده تدويرها  بجهة محافظة المنوفية السادات قطعه رقم 28 مرحله اولى ورش مشروعات الشباب 

المنطقه الصناعيه الخامسه بملك احمد عبد الفتاح محمد سليمان
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فروع الشركات

1 - ل يوجد   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3513 ورقم قيد   30012   فرعى  عن نقل و توريدات 

مواد البناء  بجهة محافظة المنوفية المحل رقم 22 بالدور الثاني علوي بالقطعه رقم 3 و 4 محور خدمات الحي 

السابع مول الجامعه مدينه السادات - بملك / محمود علي عبدالباسط حسن

2 - شركه عادل عبدالمولي سيف وشريكه   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3513 ورقم قيد   30012   

فرعى  عن نقل و توريدات مواد البناء  بجهة محافظة المنوفية المحل رقم 22 بالدور الثاني علوي بالقطعه رقم 3 

و 4 محور خدمات الحي السابع مول الجامعه مدينه السادات - بملك / محمود علي عبدالباسط حسن

3 - شركه عادل عبدالمولي سيف وشريكه   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3513 ورقم قيد   30012   

فرعى  عن نقل و توريدات مواد البناء  بجهة محافظة البحيرة نبيل الوقاد _ التحرير _ بملك / جمال محمد حسين 

احمد _ مركز

4 - ل يوجد   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3513 ورقم قيد   30012   فرعى  عن نقل و توريدات 

مواد البناء  بجهة محافظة البحيرة نبيل الوقاد _ التحرير _ بملك / جمال محمد حسين احمد _ مركز

5 - شركه /دراز عبدالمنجى على دراز وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3544 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحيه تتا-شارع داير الناحيه  م 

منوف -بملك /دراز عبدالمنجى على دراز

6 - شركه البركه لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3544 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحيه تتا-شارع داير الناحيه  م 

منوف -بملك /دراز عبدالمنجى على دراز

7 - شركة /دارز عبدالمنجى على دراز وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3546 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن فرع لتجارة وتوزيع مواد غذائيه  بجهة محافظة المنوفية فرع بناحيه /كمشوش م منوف -

بملك /منال محمد محمد ندا

8 - شركه البركه لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3546 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن فرع لتجارة وتوزيع مواد غذائيه  بجهة محافظة المنوفية فرع بناحيه /كمشوش م منوف -

بملك /منال محمد محمد ندا

9 - شركة / دراز عبدالمنجى على دراز وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3548 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن تجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحيه تتا شارع داير  الناحيه م منوف 

بملك /دراز عبدالمنجى على دراز

10 - شركه البركه لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3548 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن تجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحيه تتا شارع داير  الناحيه م منوف 

بملك /دراز عبدالمنجى على دراز

11 - شركه البركه لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3538 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحية منوف  شارع ترعه 

البطحة بملك /مصطفى سامى ابراهيم ابراهيم

12 - شركه /دراز عبدالمنجى على دراز وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3538 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحية منوف  شارع ترعه 

البطحة بملك /مصطفى سامى ابراهيم ابراهيم

13 - شركه البركه لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3542 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحيه كمشوش م منوف -بملك 

/منال محمد محمد ندا

14 - شركه /دراز عبدالمنجى على دراز وشريكته   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3542 ورقم قيد   

29771   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية بناحيه كمشوش م منوف -بملك 

/منال محمد محمد ندا
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 محو - شطب

1 - كمال عباس عباس البربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14317 قيد فى 09-03-2014 برقم ايداع  413 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

2 - فتحيه صلح محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16958 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع  618 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

3 - رضا محمد جباره نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   2948 قيد فى 03-03-1998 برقم ايداع  177 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

4 - جمالت محمد عبد العزيز رمضان عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   14961 قيد فى 02-11-2014 برقم 

ايداع  1939 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

5 - ابراهيم محمد صابر مصطفى جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   17665 قيد فى 08-08-2016 برقم 

ايداع  2188 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره 

نهائيا

6 - عبد الموجود السيد جبر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   27666 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  2590 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

7 - مبروكه محمد محمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27881 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  3086 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

8 - ياسر عبده عبد الحميد ابو جروه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29825 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  

2869 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو و ذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

9 - سلوي ابراهيم محمد كرش  تاجر فرد سبق قيده برقم   2909 قيد فى 19-02-1998 برقم ايداع  123 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

10 - احمد السيد زكي علي شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   7052 قيد فى 12-01-2004 برقم ايداع  28 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى وذلك للستغناء عنه

11 - صفوت عبدالقادر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23358 قيد فى 04-07-2019 برقم ايداع  2932 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لل ستغناء عن الرئيسى الخر

12 - شريف عبدالونيس على جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   16510 قيد فى 30-11-2015 برقم ايداع  

2739 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك للغاء المحل 

الرئيسى

13 - رضا ابوالعطا السيد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28907 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  82 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

14 - نادية عبدالفتاح السيد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16926 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع  557 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

15 - محمود شعبان محمود محمد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   27348 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  

1723 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو و ذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

16 - سماح حسن امين جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   15908 قيد فى 15-06-2015 برقم ايداع  1504 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

17 - جميل علوانى حسين عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   20938 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع  2480 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القد لعتزال التجاره نهائيا

18 - عبد ا عبد الجليل يوسف حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   12779 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  

1784 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك للستغناء عنه

19 - محمد سعيد عبدالحفيظ عبدالرحيم خالد شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21042 قيد فى 2018-08-02 

برقم ايداع  2732 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك 

لعتزال التجارة نهائيا
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20 - عبد ا يوسف اسماعيل مشحوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   13623 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع  

853 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

21 - حماده عبدالرازق على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17513 قيد فى 23-06-2016 برقم ايداع  

1838 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

22 - عبدالقوى عبدالصبور عبدالقوى الزفزافى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20321 قيد فى 15-03-2018 برقم 

ايداع  1080 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة

23 - ضياء الدين عبدالرازق على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25129 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  

1092 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

24 - ماجده مصطفى شعبان هبوله  تاجر فرد سبق قيده برقم   29077 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  572 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

25 - محمد ابراهيم السيد احمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   11427 قيد فى 09-02-2011 برقم ايداع  

159 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لترك التجاره نهائيا

26 - محمد عبدالعزيز محمد على المبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16842 قيد فى 19-04-2018 برقم 

ايداع  1552 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للوفاه

27 - محمد عبدالعزيز محمد على المبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16842 قيد فى 08-02-2016 برقم 

ايداع  372 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للوفاه

28 - محمد حمادة محمد شبيب المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13636 قيد فى 21-05-2013 برقم ايداع  

874 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

29 - محمد صبرى فوزى الباجورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25435 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  

1823 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

30 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8731 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع  

2489 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه نهائيا

31 - محمد عبدا عبدالموجود الزهار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8731 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع  

521 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه نهائيا

32 - سامية فتحى عوض نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10978 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع  973 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره

33 - نورا عبدالغفار السيد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   14575 قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع  

955 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

34 - وليد حسن سليمان عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15292 قيد فى 28-01-2015 برقم ايداع  195 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

35 - محمد زين العابدين محمد طبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   26783 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  

217 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

36 - محمد محمد عبداللطيف الحاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16146 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع  

2065 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

37 - رضا محمد ابراهيم الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21243 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع  

3237 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

38 - سعيد مرزوق سعيد مجريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27725 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  2742 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

39 - جميانه عزيز برهومه رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23515 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع  

3286 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

40 - حسن عبدا حسن الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27975 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  3323 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

41 - منى محمود احمد الطملوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29039 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  446 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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42 - علء الدين بيومي حامد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   60 قيد فى 13-05-1993 برقم ايداع  60 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

43 - عبد الفتاح محمد عبد الرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   13566 قيد فى 18-04-2013 برقم ايداع  

723 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

44 - عصام السيد عبدالباقى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28814 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

5397 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

45 - محمد الهادى احمد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15481 قيد فى 15-03-2015 برقم ايداع  

602 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

46 - عماد محمد عبدا شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23702 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع  3692 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

47 - مصطفى نبيل كامل شلبى ابو عريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   27656 قيد فى 20-06-2021 برقم 

ايداع  2561 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

48 - عصام سيد عزت رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   20462 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  1365 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

49 - ايه صلح فوزى الكورانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24919 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  3763 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

50 - ايه صلح فوزى الكورانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24919 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  619 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا بالنسبه للرئيسى 

والتابع وذلك للستغناء عنهم نهائيا

51 - شرف سعيد امام عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   14531 قيد فى 19-05-2014 برقم ايداع  867 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

52 - على سعيد احمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   17210 قيد فى 12-04-2016 برقم ايداع  1156 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد للوفاة

53 - محمد عبدالغفار على عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19196 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  

2420 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا 

بالنسبه للرئيسىوالرئيسى الخر

54 - محمد عبدالغفار على عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19196 قيد فى 27-05-2019 برقم ايداع  

2463 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

55 - مصطفى عبد الحميد محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25522 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  

1996 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

56 - عبده رضا عبد السيد الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   26766 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع  180 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لترك التجاره نهائيا

57 - طاهر عبد المنعم احمد البرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28512 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

4664 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

58 - فريد السيد عبدالحميد شبانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19722 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع  3771 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

59 - احمد زكريا فرج عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26371 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

1071 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد و ذلك للستغناء عنه

60 - مجدى كرم مصطفى خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   26782 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  216 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

61 - صلح اسماعيل احمد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7185 قيد فى 11-01-2010 برقم ايداع  36 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء نشاط الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا
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62 - سعيد معوض محمود عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   16414 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع  2565 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

63 - سعيد على سعيد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   22264 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع  410 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

64 - سماح ابراهيم عشماوى العشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23262 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع  

2705 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

65 - محمد فتحى على حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   28935 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  156 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

66 - ايمان عبد العظيم عنتر طبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   16684 قيد فى 05-01-2016 برقم ايداع  33 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

67 - محمد محمد عبدالمجيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22849 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  

1726 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

68 - حسن عزب حسن البيض  تاجر فرد سبق قيده برقم   25618 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  2213 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - عبدالبارى باب الخير عبدالبارى خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم   29146 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   

802 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - سامي عبد العال محمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم   25064 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع   963 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - مدحت صالح محمد عتيم تاجر فرد سبق قيده برقم   25449 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع   1858 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - هشام محمود عبدالحميد ابوحصوه تاجر فرد سبق قيده برقم   27202 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع   

1308 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - عبدالحفيظ عبدالجواد عبدالحفيظ الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم   25934 قيد فى 13-09-2020 برقم 

ايداع   2842 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - تامر سعيد عبد الواحد ابو حصوه تاجر فرد سبق قيده برقم   27743 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع   

908 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - خالد عبدا محمد حمامه تاجر فرد سبق قيده برقم   13385 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع   323 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - اشرف محمد محمد شيخون تاجر فرد سبق قيده برقم   25540 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع   2032 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمود رمضان سعيد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   28266 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع   4016 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - شروق نشأت السيد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم   19441 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع   3028 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - مروه رأفت عبد الحليم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   17534 قيد فى 04-07-2016 برقم ايداع   

1888 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمد عبدالنبى عثمان المل تاجر فرد سبق قيده برقم   25329 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع   1643 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - فتحى عيدالسيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   13670 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع   956 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

14 - ابراهيم محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26409 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع   4052 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  314,000.000

15 - علي محمد محمد فرح تاجر فرد سبق قيده برقم   7935 قيد فى 03-08-2005 برقم ايداع   764 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد صبحي فتح ا فازع جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم   29898 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع   

3126 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

17 - اميرة حمدى احمد المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم   29683 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   2412 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم   8731 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع   

109 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  61,000.000

19 - احمد محمد محمد البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم   26968 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع   674 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

20 - وائل ابراهيم محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم   2256 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع   2241 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

21 - يسرى عبدالحميد احمد قابل تاجر فرد سبق قيده برقم   19206 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع   2235 

فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000
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22 - عبدالصمد صبرى عبدالصمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   29987 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع   3425 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - وليد حمدي عبد القادر احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   6560 قيد فى 26-02-2003 برقم ايداع   

156 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,150,000.000

24 - محمد عبدالعزيز عبدالصادق محرز تاجر فرد سبق قيده برقم   21638 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع   

4173 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمود مجدى صلح الدين عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم   24928 قيد فى 10-02-2020 برقم 

ايداع   635 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

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

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - احمد عبدالحميد اسماعيل ابو زيد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   26799 قيد فى 2022-02-21 

برقم ايداع   902 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

28 - احمد عبدالحميد اسماعيل ابوزيد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   26799 قيد فى 20-01-2021 برقم 

ايداع   244 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  550,000.000

29 - تم تعديل السم التجارى ليصبح صبحى صبرى عبدالعظيم سيد احمد )مكتب درويش للرحلت الداخلية 

ومتعهد نقل عمال ( تاجر فرد سبق قيده برقم   13352 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع   265 فى تاريخ  

24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

30 - رحاب فوزى نسيم عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   27627 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   2473 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - محمد ابوبكر مصطفى البهنساوى تاجر فرد سبق قيده برقم   16417 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع   

2570 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - حسام عبدالمرضى على عبدالواحد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   19601 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع   2381 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

33 - سمر ابراهيم ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26834 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   320 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

34 - سعيد عبدالعزيز محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   29969 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   

3363 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - ابراهيم فوزي عبد السلم عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   9308 قيد فى 15-01-2008 برقم ايداع   36 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

36 - محمد صالح عبدالفتاح عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   27224 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع   

1417 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

37 - رباب عوض عبدا عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   27870 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع   3065 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - رشا سمير عبدالوهاب قديحه تاجر فرد سبق قيده برقم   27699 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع   

2677 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - كيرلس نبيل ندا ابراهيم ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   30086 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع   3764 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - سحر رمضان عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4280 قيد فى 02-09-1999 برقم ايداع    

910 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /

شعبان عبدالسيد اسماعيل

2 - محمد ابراهيم مصطفي متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    7830 قيد فى 28-05-2005 برقم ايداع    527 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية منوف 

طريق ترعة الثمانيات - بملك / احمد مختار عبدالرحيم نوفل بغرض مصنع ملبس قيد برقم تابع 7830 منوف

3 - عماد فتح ا سيد احمد رمان تاجر فرد سبق قيده برقم    27301 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع    

1587 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

سرس الليان ش/ سكه الجزاير بملك جمال عبد ا ابراهيم الجمال

4 - محمد سمير وهبه عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    25547 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    2045 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /عادل 

سمير وهبه واشرف سمير وهبه واحمد سمير وهبه

5 - عمادالدين عبدالغنى قاسم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27204 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    

1311 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوانليصبح / سوق 

السابعة محل رقم 6 بملك / ابراهيم حنا ابراهيم

6 - علء الدين جمال علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8356 قيد فى 28-05-2006 برقم ايداع    525 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه السادات 

قطعه رقم 713 فيلت المنطقه الخامسه بملك/ليلى محمد امين

7 - احمد عبدالمنعم محمد محمد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم    25821 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

2607 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

احمد عبدالمعبود مصطفى عيسى

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

4405 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح 

بناحيه السادات -محل رقم 20 بمول مصر المقام على القطعه رقم بدون تجارى ادارى المنطقه السكنيه السابعه 

عشر بمشروع السكان المتوسط )دار مصر(بملك/رمضان خميس جمعه على

9 - شريف حسين السيد ابو مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    28413 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

1444 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح 

بناحيه السادات -محل رقم 20 بمول مصر المقام على القطعه رقم بدون تجارى ادارى المنطقه السكنيه السابعه 

عشر بمشروع السكان المتوسط )دار مصر(بملك/رمضان خميس جمعه على

10 - مروة عبد الفتاح سليمان ابو زور تاجر فرد سبق قيده برقم    28480 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

4586 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح  تتا 

مركز منوف بملك/ )جلل سليمان سليمان ابو زور-مهجه سليمان سليمان ابو زور -قوت القلوب سليمان سليمان 

ابو زور -عرفه سليمان سليمان ابو زور -احمد سليمان سليمان ابو زور -هانم سليمان سليمان ابو زور ( وهاله 

ومروه عبد الفتاح سليمان ابو زور

11 - تم تعديل السم التجارى ليصبح آل بشره للستيراد و التصدير ) مصطفى عبد السلم خليل بشره ( تاجر 

فرد سبق قيده برقم    6619 قيد فى 02-04-2003 برقم ايداع    280 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية منوف - شارع نور الدين من شارع محمد فريد 

القبلى - بملك / ابراهيم عبدالسلم خليل بشره بغرض مكتب خدمات نقل

12 - فدوى محمد عبد الوارث الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    11042 قيد فى 03-08-2010 برقم ايداع    

1131 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح وحده 

مهنيه رقم 8 سوق المنطقه الحاديه عشر بملك فدوى محمد عبد الوارث
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13 - محمود عبد المنعم محمد عبد الغفار تاجر فرد سبق قيده برقم    11978 قيد فى 21-08-2011 برقم ايداع    

1260 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / الدور 

الول علوى عقار رقم 29 المنطقة الصناعية الخامسة ورش الشباب المرحلة الثانية بملك / على محمود اسماعيل 

مدكور

14 - زكريا خليل مصطفى طمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12549 قيد فى 18-04-2012 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح المحل رقم 

213 بالدور الثانى مكرر بالمول التجارى بالمنطقه السكنيه الرابعه بناحيه السادات بملك عزت عبد الفتاح احمد 

حسن

15 - محمد ناصر فاروق الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم    21984 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع    

4970 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / امتداد 

محمد فريد بملك / محمد وناصر واحمد اولد فاروق الحداد

16 - هشام محمود عبدالحميد ابوحصوه تاجر فرد سبق قيده برقم    27202 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    

1308 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

الجلء مركز منوف بملك/احمد سلمه عباس شقير

17 - مصباح صلح عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    29080 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

578 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك عادل 

محمد فتح ا ملش بناحية دمليج

18 - صفاء محمد شعبان خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    29625 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

2239 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

منوف فيشا الكبرى بجوار كوبرى البحر بملك بكر عبد المنعم مصطفى ابو سيف

19 - علي طه علي سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    2272 قيد فى 03-07-1997 برقم ايداع    410 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية مدينه السادات 

-القطعة رقم 2 المنطقه 32 بملك /على طه على سرحان

20 - محمدعادل عبد الفتاح عطا ابو شادى ) آى ويير( تاجر فرد سبق قيده برقم    13312 قيد فى 

03-02-2013 برقم ايداع    198 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح /الدور الرضى والدور الول علوى على القطعه رقم 23 محور الصناعيه السابعه - بملك / 

محمود محمد حنفى السيد

21 - سليمان عبدالعزيز سليمان عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    19375 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    

2834 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح /)سليمان 

عبدالعزيز سليمان عرفه( بناحيه فيشا الكبرى

22 - شروق نشأت السيد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    19441 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع    

3028 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /

بناحيةالسادات القطعه رقم 27 محور الصناعيه السابعه بملك /حاتم ابوالحديد يوسف العسال

23 - عبد الرحمن صلح محمد نويشى تاجر فرد سبق قيده برقم    29028 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    

406 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / محور 

خدمات الحى الول المنطقة الثالثة قطعة رقم 2 محل رقم 6 بملك هشام صالح احمد بريقع

24 - عبد ا عبد الجليل يوسف حسنين 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    12779 قيد فى 31-07-2012 برقم 

ايداع    1172 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

بناحية السادات - 113 منطقة المطورين - بملك / احمد مجدى عبدالمنعم مصطفى

25 - عبد ا عبد الجليل يوسف حسنين 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    12779 قيد فى 31-07-2012 برقم 

ايداع    1172 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن 

بناحية السادات - وحده رقم 47 عنبر 13 المنطقة الصناعية الرابعة - الهناجر و ذلك للستغناء عنه

26 - حمدى عبد النبى عبد الصادق الصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    12930 قيد فى 24-09-2012 برقم 

ايداع    1482 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / حسنيه عبدالحق عبدالدايم قورة
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27 - خالد جمال مبارك الشيخ غريب مشاحيت تاجر فرد سبق قيده برقم    27939 قيد فى 09-08-2021 برقم 

ايداع    3229 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / ايمان عبدالمنعم السيد بناحية الخطاطبة - حوض الخفوج القبلى رقم 9

28 - فتحى عيدالسيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    13670 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع    956 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية الخطاطبة - بملك/ محمد 

ابراهيم محمد الصعيدى بنشاط تصنيع لوازم مواسير حديد صلب لشبكات و توصيلت المياه

29 - محمد حمدى مصطفى ابوعوف تاجر فرد سبق قيده برقم    20431 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع    

1298 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /عزبه 

السلطان م منوف -بملك /عمرو محمد نبيل عبدة

30 - مهدى احمد محمد المهدى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29413 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

1587 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / منشية 

النور - كفر داود بملك / رجب جمعة جاد شهاب الدين

31 - محمد صبحي فتح ا فازع جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم    29898 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

3126 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية كفرداود م 

منوف بملك /زبيدة محمود محمود محسن بغرض مكتب تصدير فى حدود ماتقره التعليمات وسمته التجاريه  /

الدوليه للتصدير وقيدبرقم تابع  29898 منوف

32 - ايمن نور محمد دكرونى تاجر فرد سبق قيده برقم    27579 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    2348 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /المكتب رقم 

45 والكائن بالدور الثانى علوى بالمول التجارى قرطبة مول والكائن بالقطعه رقم 2 أ المنطقه 32 بناحية السادات 

-بملك /وفاء حسن محمد عمران

33 - نجوى سعيد عبدالعاطى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    29244 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

1068 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك عبد 

ا طارق محمد فهيم بناحيه هيت

34 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم    8731 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    

109 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات - 

محل رقم 3 القطعه رقم 5 بمحور خدمات الحى الثانى بجوار سينما الشتوى بملك /محمد عبدا عبدالموجود 

بغرض نشاط سوبر ماركت وقيد برقم تابع 8731 منوف

35 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم    8731 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    

109 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

الخاص بنشاط مكتب استيراد وتصدير الكائن بناحيه السادات -قطعه رقم 5 محور خدمات الحى الثانى -ومقيد برقم 

تابع 8731 منوف وذلك للستغناء عنه نهائيا

36 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم    8731 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    

109 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

الخاص بنشاط  مكتب خدمات كمبيوتر بناحيه السادات-القطعه رقم 5 محور خدمات الحى الثانى بجوار السينما 

الشتوى والمقيدبرقم تابع 8731 منوف وذلك للستغناء عنه نهائيا

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

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح- محل رقم 2 

قطعه 226 المنطقه السكنيه السادسه عمارات بناحيه السادات بملك/عادل كمال الدين سالم محمد

38 - سند نبيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    2070 قيد فى 26-03-1997 برقم ايداع    187 وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /وحده رقم 1 الدور الرضى 

عقار رقم  496 المنطقه السكنيه 27 مدينه السادات -بملك /سند نبيه ابراهيم متياس

39 - وائل ابراهيم محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    2256 قيد فى 23-06-1997 برقم ايداع    389 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل مستوى القيد للرقم 17686 

ليصبح فرع برقم تابع 2256 عنوانه الخطاطبه م/السادات بملك/الطالب نشاطه/محطه تموين سيارات اودع برقم 

2241 فى 2016/8/15
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40 - وليد حمدي عبد القادر احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    6560 قيد فى 26-02-2003 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات قطعه 

27 منطقه المخازن بملك وليد حمدى عبد القادر احمد صقر بنشاط مخزن لتجاره المعدات الثقيله افتتح فى 18 /8 

/2022 وقيد برقم تابع 6560 منوف

41 - تم تعديل السم التجارى ليصبح /هشام صبحى محمد ابويوسف )ابويوسف لبيع لوازم التنجيد ( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    28269 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    4023 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /منوف /ش السلخانه القديمه بجوار برج الزهراء بملك /

احمد معوض ابوالسعود

42 - صلح حسين على ابويوسف)ابويوسف للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم    17144 قيد فى 

31-03-2016 برقم ايداع    1002 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل المالك ليصبح بملك /سعيد حسين على ابو يوسف بناحيه منشأه سلطان م/منوف

43 - محمود مجدى صلح الدين عبدالشافى تاجر فرد سبق قيده برقم    24928 قيد فى 10-02-2020 برقم 

ايداع    635 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

الخطاطبه البلد بملك بسام كامل عبد العاطى على

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

4356 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات 

قطعه الرض رقم 233-234 بمنطقه محور الصناعيه السابعه بملك حنان محمد ابو  اليزيد عبيد بنشاط صنع 

تروس معدنيه ولوازم مطبخ واعمده واعمال حداده افتتح فى 18 /8 /2022 وقيد برقم تابع 28396 منوف

45 - محمد كرم عبدالعاطى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    29826 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

2875 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح- ش / 

ترعة الشهابية - كفر فيشا  بملك / احمد كرم عبدالعاطى

46 - شادى محمد عبد العزيز حسام الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    22984 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    

2082 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح  بملك 

/شادى محمد عبد العزيز حسام الدين بناحية سرس الليان - سكه الخمسه كوبرى البطحه

47 - احمد عبدالحميد اسماعيل ابو زيد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم    26799 قيد فى 2022-02-21 

برقم ايداع    902 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية السادات - محل رقم 

7 المول التجارى المنطقة السكنية حى الزيتون - بملك / احمد عبدالحميد اسماعيل ابو زيد ابو السعود

48 - عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    27137 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

1127 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

على مشحوت سالم نصار بناحية سرس اللن شارع عبده حمزه

49 - تم تعديل السم التجارى ليصبح اسلم محمد احمد التمنه ) مؤسسة التمنه للتصنيع و الستيراد والتصدير ( 

تاجر فرد سبق قيده برقم    13396 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع    346 وفى تاريخ  24-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الرئيسى ليصبح منوف شارع الجيش البحرى 75 حاليا 

101 سابقا بملك/نبيل ومحمد احمد التمنه

50 - تم تعديل السم التجارى ليصبح اسلم محمد احمد التمنه ) مؤسسة التمنه للتصنيع و الستيراد والتصدير ( 

تاجر فرد سبق قيده برقم    13396 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع    346 وفى تاريخ  24-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منوف الدور الول والثانى والثالث عقار رقم 75 

حاليا 101 سابقا شارع الجيش البحرى بملك/نبيل ومحمد احمد التمنه نشاطه/مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات 

وقطع غيارها وقيد برقم تابع 13396 منوف

51 - عبدا زهران فتح ا عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    19292 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

2615 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / قطعة 

233 - 234محور المنطقة الصناعية السابعة بملك / حنان محمد ابواليزيد
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52 - احمد محمد محمد سمحان تاجر فرد سبق قيده برقم    30079 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    3745 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم اضافه فرع بناحيه السادات -محل 41 

الدور الرضى داخلى قطعه رقم بدون المحور المركزى -بجوار حديقه التراث بملك/محمود على عبد الباسط 

حسن نشاطه بيع احذيه

53 - عمرو رمضان محمد عفيفى السبكى تاجر فرد سبق قيده برقم    29584 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع    2094 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحية بنى 

سلمه - بجوار المدرسة القديمة - م منشاة القناطر بغرض مكتب رحلت و نقل عمال

54 - عبدالمنعم سليمان سعيد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    16905 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع    

2070 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ترعه 

السرساويه م/منوف بملك/منار جابر محمد القارح

55 - محمود سعيد محمد كمال الملح تاجر فرد سبق قيده برقم    17925 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع    

2804 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه سرس الليان 

-سكه الليانه بملك/محمود ومحمد سعيد محمد كمال الملح نشاطه /مصنع ملبس

56 - مصطفى محمد رشدى مصلحى عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم    18842 قيد فى 21-05-2017 برقم 

ايداع    1511 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

منوف - شارع عبدا النديم - بملك / مصطفى محمد رشدى مصلحى عويضه

57 - نجيه محمد عبدالعظيم القارح تاجر فرد سبق قيده برقم    19302 قيد فى 11-09-2017 برقم ايداع    

2662 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طريق 

كفر فيشا م/منوف بملك/محمد محمود عبد العزيز الغندور

58 - احمد زكريا فرج عبدالسلم العرج تاجر فرد سبق قيده برقم    26371 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

3968 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر وذلك 

للستغناء عنه

59 - احمد زكريا فرج عبدالسلم العرج تاجر فرد سبق قيده برقم    26371 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

3968 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الخطاطبه اليافطه م/ السادات  

بملك ممدوح توفيق محمود محمد

60 - محمد صالح عبدالفتاح عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم    27224 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

1417 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منوف 

شارع الجمهوريه بملك وفاء عبده متولى بنشاط مكتب  توريدات عموميه فيما عدا)توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (افتتح فى 25 /8 /2022 وقيدبرقم تابع 27224 منوف

61 - صلح اسماعيل احمد السقا تاجر فرد سبق قيده برقم    7185 قيد فى 14-04-2004 برقم ايداع    347 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا

62 - احمد رجب محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم    21018 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    2674 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه دبركى م منوف-

بملك /رجب محمد امين عطا ا بغرض نشاط مكتب نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظم 

النقل البرى الداخلى والدولى (وشحن بضائع وتوصيل طلبات للمنازل )فيما عدا البريد السريع(

63 - كيرلس نبيل ندا ابراهيم ندا تاجر فرد سبق قيده برقم    30086 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

3764 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات 

كفر داوود الناحيه البحريه اول شارع المستشفى بملك محمد محمد محمد عمران بنشاط بيع ملبس جاهزه واحذيه 

افتتح فى 28  /8 /2022 وقيد برقم تابع 30086 منوف
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النشاط

1 - محمد احمد عبدالرازق هديه تاجر فرد سبق قيده برقم  28525 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    4691

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / التوريدات العمومية ) فيما عدا 

توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت( والنشاءات المعدنية

2 - عيد عبدا على القليطى تاجر فرد سبق قيده برقم  21752 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    4412وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

3 - احمد عبدالمنعم محمد محمد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم  25821 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    

2607وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط العطارة الى النشاط الصلى

4 - عمرو عزت عبدالسميع البهنساوى تاجر فرد سبق قيده برقم  27978 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

3343وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع بلستيك لتصنيع 

مواسير البلستيك و تصنيع منتجات لدائنه متنوعه ) حبيبات و مخلوط PVC تحبيب و خلط (

5 - عماد فوزى عبده ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29735 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع    2544وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد 

العماله و الملبس العسكرية و النترنت(

6 - محمد عبدالحليم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  16011 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع    1746

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريدات فى مجال مستلزمات المصانع

7 - عبدالحفيظ عبدالجواد عبدالحفيظ الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  25934 قيد فى 13-09-2020 برقم 

ايداع    2842وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريدات عمومية  الى 

النشاط الصلى )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (

8 - تم تعديل السم التجارى ليصبح سمير عبدا عبدالحميد المنسى )المنسى للتوريدات الكهربائية( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  10923 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع    850وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم اضافة نشاط صنع ادوات ومعدات مصانع العلف والمطاحن والدوات الكهربائية وقطع غيارها الى 

النشاط الصلى 0

9 - شريف محمد عبد الرحيم قشطه تاجر فرد سبق قيده برقم  22115 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع    

105وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مخبز بلدى ملدن

10 - ياسر احمد سليمان العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  27487 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع    2106

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل  النشاط ليصبح خدمات وتجارة  اطارات السيارات 

والبطاريات والزيوت

11 - شروق نشأت السيد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم  19441 قيد فى 11-10-2017 برقم ايداع    3028

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكرية (

12 - محمد عبدالنبى عثمان المل تاجر فرد سبق قيده برقم  25329 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    1643

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح استيراد وتصدير )فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6(وتوريد خضار وفاكهه

13 - على محمد على ابوشعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  26561 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    4421

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله 

والنترنت والملبس العسكريه (

14 - فتحى عيدالسيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  13670 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع    956وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تصنيع لوازم مواسير حديد صلب لشبكات و 

توصيلت المياه الى النشاط الصلى

15 - ايمن عبدالرحمن عبدالعزيز باص تاجر فرد سبق قيده برقم  26208 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

3557وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /بيع ملبس ومفروشات )

فيما عدا الملبس العسكريه (
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16 - سعيد ابراهيم جاد الغمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  29148 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    805

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح تجميع البان بيع وشراء

17 - محمد صبحي فتح ا فازع جويلى تاجر فرد سبق قيده برقم  29898 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

3126وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مكتب تصدير) فى حدود ماتقره 

التعليمات (

18 - محمد عبد ا عبد الموجود الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم  8731 قيد فى 08-02-2007 برقم ايداع    

109وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط /سوبرماركت

19 - احمد جمال زكى رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  24293 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    5104

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب توريدات عمومية ) فيما 

عدا توريدالعمالة والملبس العسرية والنترنت ( واعمال النظافة

20 - محمود رافت عبدالقادر المازنى تاجر فرد سبق قيده برقم  28232 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

3943وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجهيزات مزارع دواجن الى النشاط 

الصلى

21 - وائل ابراهيم محمد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  2256 قيد فى 23-06-1997 برقم ايداع    389وفى 

تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط نقل مواد بتروليه )داخل جمهوريه مصر 

العربيه(الى النشاط الصلى

22 - وليد حمدي عبد القادر احمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  6560 قيد فى 26-02-2003 برقم ايداع    

156وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مخزن لتجاره معدات الثقيله

23 - ابتسام عبد المقصود عبد العزيز ابو علي تاجر فرد سبق قيده برقم  6580 قيد فى 12-03-2003 برقم 

ايداع    199وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع شنط وهدايا

24 - عاطف معوض محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  21161 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع    

3039وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريد و تركيب شبكات الطفاء و 

توريد و تركيب شبكات النذار اللى على الحريق الى النشاط الصلى

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

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط صنع تروس معدنيه ولوازم مطبخ واعمده 

واعمال حداده

26 - ساميه احمد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2454 قيد فى 15-09-1997 برقم ايداع    632وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الكمبيوتر الى النشاط الصلى 0 ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف 

والنترنت وبعدالحصول على التراخيص الزمة (

27 - احمد عبدالحميد اسماعيل ابوزيد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  26799 قيد فى 20-01-2021 برقم 

ايداع    244وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره مواد غذائيه بالجمله 

الى النشاط الصلى

28 - وليد عادل جابر القاصد تاجر فرد سبق قيده برقم  12297 قيد فى 08-01-2012 برقم ايداع    33وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط  ليصبح مخبز بلدى

29 - رضا نصر محمد على طاجن تاجر فرد سبق قيده برقم  20186 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

1208وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح اعمال مقاولت واعمال 

كهروميكانيكيه وتركيب شبكات اطفاء وانذار

30 - رضا نصر محمد على طاجن تاجر فرد سبق قيده برقم  20186 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع    780

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تركيب شبكات اطفاء وانذار

31 - سالم ابراهيم سالم المكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  30084 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    3760

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  صيانة السيارات

32 - احمد محمد محمد سمحان تاجر فرد سبق قيده برقم  30079 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    3745

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع احذيه

Page 33 of 52 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

33 - محمود سعيد محمد كمال الملح تاجر فرد سبق قيده برقم  17925 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع    

2804وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مصنع ملبس )فيما عدا الملبس 

العسكريه(

34 - محمد صالح عبدالفتاح عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  27224 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع    

1417وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد 

العماله والملبس العسكريه والنترنت ( الى النشاط الصلى

35 - احمد حسين عبد المنعم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  16409 قيد فى 09-11-2015 برقم ايداع    

2555وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع اجهزه الكترونيه الى النشاط 

الصلى )فيما عدا اجهزه الكمبيوتر ومجالت النترنت (

36 - احمد رجب محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  21018 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع    2674وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مكتب نقل) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( وشحن بضائع وتوصيل طلبات للمنازل )فيما عدا البريد 

السريع (

37 - منصور سالم عبد الحميد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  11040 قيد فى 02-08-2010 برقم ايداع    

1127وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه )

فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (

38 - كيرلس نبيل ندا ابراهيم ندا تاجر فرد سبق قيده برقم  30086 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    3764

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع ملبس جاهزه واحذيه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28525 وتم ايداعه بتاريخ   

09-11-2021  برقم ايداع 4,691.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / الهدايا للتوريدات العمومية 

والنشاءات المعدنية

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13773 وتم ايداعه بتاريخ   

24-07-2013  برقم ايداع 1,212.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح حماده شعبان ابو العينين الهادى

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25821 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2020  برقم ايداع 2,607.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح مقلة البركة

4 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29735 وتم ايداعه بتاريخ   

07-06-2022  برقم ايداع 2,544.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب العمده للتوريدات العموميه

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21796 وتم ايداعه بتاريخ   

26-11-2018  برقم ايداع 4,553.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه لتصبح /المنى لتاجير السيارات 

والرحلت الداخليه ونقل العمال

6 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25934 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-2020  برقم ايداع 2,842.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح /الشريف للمقاولت والتوريدات 

العمومية

7 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13312 وتم ايداعه بتاريخ   

03-02-2013  برقم ايداع 198.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه لتصبح / أى وير لتجارة وتصنيع الملبس 

الجاهزة

8 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19441 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2017  برقم ايداع 3,028.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه لتصبح /الدوليه للملبس

9 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29028 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2022  برقم ايداع 406.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / سيتى كارز city cars لتجارة 

السيارات

10 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17534 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2016  برقم ايداع 1,888.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / الدولية للدوية 

البيطرية

11 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11490 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2011  برقم ايداع 300.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / مكتب سيناء للتوريدات 

العمومية

12 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13265 وتم ايداعه بتاريخ   

15-01-2013  برقم ايداع 90.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح / حنان سعيد حميدة ابوشوشة

13 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27524 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-05-2021  برقم ايداع 2,198.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / اوتو ميتد فيوتشر 

automated future  للتوريدات العمومية والمقاولت العمومية

14 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28269 وتم ايداعه بتاريخ   

30-09-2021  برقم ايداع 4,023.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح /هشام صبحى محمد ابويوسف )

ابويوسف لبيع لوازم التنجيد (

15 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29344 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 1,379.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح مكتبة الحمد

16 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6580 وتم ايداعه بتاريخ   

12-03-2003  برقم ايداع 199.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / ليوجد
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17 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22984 وتم ايداعه 

 ENG PIPE  بتاريخ   02-05-2019  برقم ايداع 2,082.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح

لتصنيع المواسير البلستيك

18 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13396 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2013  برقم ايداع 346.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح اسلم محمد احمد التمنه ) مؤسسة 

التمنه للتصنيع و الستيراد والتصدير (

19 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13396 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2013  برقم ايداع 346.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح تمنه جرو للتصنيع 

)TEMNA GROW FOR  INDUSTRY IMPORT AND EXPORT ( والستيراد والتصدير

20 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30084 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 3,760.000 الى : امان للتوريدات

21 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30084 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2022  برقم ايداع 3,760.000 الى : سالم ابراهيم سالم المكاوى

22 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26799 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2021  برقم ايداع 244.000 الى : ليوجد

23 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5365 وتم ايداعه بتاريخ   

21-02-2001  برقم ايداع 163.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب التمهيد للمقاولت العامه 

والستيراد والتصدير

24 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25931 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2020  برقم ايداع 2,834.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ورشه المتحده للف 

المواتير

25 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29577 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 2,064.000 الى : تم تعديل السمة التجارية ليصبح سمارت تريد

26 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30123 وتم ايداعه بتاريخ   

30-08-2022  برقم ايداع 3,874.000 الى : امير عبدالحليم محمد منصور النواوى

27 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30123 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2022  برقم ايداع 3,874.000 الى : ل يوجد

28 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11040 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-08-2010  برقم ايداع 1,127.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه ليصبح التوحيد للتوريدات 

العموميه

الشخاص

1 - هانى محمد عبدالحميد ابراهيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   30003 وتم ايداعه بتاريخ  09-08-2022 برقم 

ايداع    3484تم التأشير فى تاريخ   09-08-2022   بــ  

2 - سالم ابراهيم سالم المكاوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30084 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-24 

برقم ايداع    3760تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

3 - امير عبدالحليم محمد منصور النواوى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30123 وتم ايداعه بتاريخ  

30-08-2022 برقم ايداع    3874تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة جلوبال ستون )يوسف الخادم وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    10664 قيدت فى 2010-02-21 

برقم ايداع   281 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

2 - شركة الصحابه للستيراد و التصدير ) سعد سيد سعد حسن وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    10821 

قيدت فى 26-04-2010 برقم ايداع   625 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفية جميع اعمالها و قد تسلم كل شريك حصته فيها بالكامل وليس للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية 

مصر العربية

رأس المال

1 - شركه محمود هادى حسن احمد عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25055 قيدت فى 2020-02-25 

برقم ايداع    943وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

2 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة / احمد محمد احمد فؤاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     5886 قيدت 

فى 27-11-2001 برقم ايداع    1188وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

3 - محمدعبد العزيز عبد الغنى السايس وشريكية شركة سبق قيدها برقم     28746 قيدت فى 2021-12-09 

برقم ايداع    5202وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - شركة محمد طه محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16169 قيدت فى 15-09-2015 برقم ايداع    

2110وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة / احمد محمد احمد فؤاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     5886 قيدت 

فى 27-11-2001 برقم ايداع    1188وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية تم افتتاح فرع للشركة بناحية السماعيلية - الفردان الجديده - جمعية العاشر من رمضان قطعة 12 

بلوك ) و ( - بملك / مجدى عبدالغفار ابراهيم

2 - شركه جلوبال ستون يوسف الخادم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29992 قيدت فى 26-01-1995 برقم 

ايداع    1516وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع المقيد برقم 

10664وذلك للستغناء عنه

3 - شركه / دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29771 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    2698وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

منوف  شارع ترعه البطحة بملك /مصطفى سامى ابراهيم ابراهيم بغرض مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائيه 

وقيدبرقم تابع 29771 منوف

4 - شركه / دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29771 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    2698وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

كمشوش م منوف -بملك /منال محمد محمد ندا بغرض مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية وقيدبرقم تابع 29771 

منوف

5 - شركه / دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29771 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    2698وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

تتا-شارع داير الناحيه  م منوف -بملك /دراز عبدالمنجى على دراز بغرض مخزن لتجاره وتوزيع مواد غذائية 

وقيدبرقم تابع 29771 منوف

6 - شركه / دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29771 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    2698وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

/كمشوش م منوف -بملك /منال محمد محمد ندا بغرض فرع لتجاره وتوزيع مواد غذائيه وقيد برقم تابع 29771 

منوف

7 - شركه / دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29771 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    2698وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

تتا شارع داير  الناحيه م منوف بملك /دراز عبدالمنجى على دراز بغرض تجاره وتوزيع مواد غذائيه وقيدبرقم 

تابع 29771 منوف

8 - عبدالعزيز فضل احمد عبدالعزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30048 قيدت فى 18-04-2019 برقم 

ايداع    6626وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعه رقم 193- محور 

المنطقه الصناعيه السابعه وبذلك يتم نقل القيد من مكتب القاهره الي مكتب سجل تجاري المنوفيه

9 - محمود رضا محمود العباسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16339 قيدت فى 22-10-2015 برقم 

ايداع    2401وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بناحية 

النوبارية - قرية طه حسين - بملك / عبدا الشحات السيد ابو على بغرض مخزن لتجارة المبيدات الزراعية
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النشاط

1 - شركه محمود هادى حسن احمد عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25055 قيدت فى 2020-02-25 

برقم ايداع    943 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح صناعات 

غذائية ) تصنيع سناكس و مقرمشات و بسكويت سادة وويفر و كيك و كرواسون و تعبئة عصائر بارده و ساخنه ( 

و التصدير فيما هو مسموح به قانونا

2 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة / احمد محمد احمد فؤاد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     5886 قيدت 

فى 27-11-2001 برقم ايداع    1188 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل نشاط 

الشركة ليصبح تجارة المبيدات و المخصبات الزراعية و البذور و استيراد وتصدير الحاصلت الزراعية و 

التوكيلت التجارية و تصنيع اضافات العلف لدى الغير و تصنيع المخصبات و المبيدات الزراعية لدى الغير

3 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    410 وفى تاريخ  

03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط التجاره العامه فيما هو مسموح به فانونا   التوريدات 

العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اى حق 

فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله فرضها من الجهات المتخصصه وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار العقارى   اعداد التصميمات الهندسيه   تصميم 

وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   التصنيع لدى الغير   اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   صيانه الطارات   صيانه 

البطاريات   صيانه الجنوط (   تجاره المعادن النفيسه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التىقد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر فو فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

GHATATY FOR COMMERCLAL  4 - اصبح اسم الشركه غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

and ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    410 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط التجاره العامه فيما هو مسموح به فانونا   

التوريدات العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس 

الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله فرضها من الجهات 

المتخصصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار العقارى   اعداد 

التصميمات الهندسيه   تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   التصنيع لدى الغير   اقامه 

وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   

صيانه الطارات   صيانه البطاريات   صيانه الجنوط (   تجاره المعادن النفيسه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل 

واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التىقد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

فو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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5 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    411 وفى تاريخ  

03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط التجاره العامه فيما هو مسموح به فانونا   التوريدات 

العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اى حق 

فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله فرضها من الجهات المتخصصه وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار العقارى   اعداد التصميمات الهندسيه   تصميم 

وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   التصنيع لدى الغير   اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   صيانه الطارات   صيانه 

البطاريات   صيانه الجنوط (   تجاره المعادن النفيسه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التىقد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر فو فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

GHATATY FOR COMMERCLAL  6 - اصبح اسم الشركه غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

and ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    411 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط التجاره العامه فيما هو مسموح به فانونا   

التوريدات العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس 

الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله فرضها من الجهات 

المتخصصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار العقارى   اعداد 

التصميمات الهندسيه   تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   التصنيع لدى الغير   اقامه 

وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   

صيانه الطارات   صيانه البطاريات   صيانه الجنوط (   تجاره المعادن النفيسه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل 

واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل المختلفه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التىقد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

فو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

7 - شركه / دراز عبد المنجى على دراز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     29771 قيدت فى 2022-06-15 

برقم ايداع    2698 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط مخزن لتجاره وتوزيع 

مواد غذائيه

8 - محمد مسعد محمد حرحش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     28800 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع    

5365 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل الغرض من الشركه ليصبح توريدات 

احتياجات ومستلزمات المصانع وانظمه معالجه المياه والصرف )فيما عدا توريد العماله والنترنت والملبس 

العسكريه وبعد الحصول على التراخيص المنظمه لذلك (-نقل واداره واعاده تدوير المخلفات الصلبه والسائله بكافه  

انواعها -  خدمات بيئيه للمصانع والشركات -  صيانه اجهزه ومعدات انظمه معالجه المياه والصرف

9 - عبدالعزيز فضل احمد عبدالعزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30048 قيدت فى 18-04-2019 برقم 

ايداع    6626 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / تجاره 

المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل  والجهزة التعويضيه والكواشف المعمليه والمواد الغذائيه وتوريدهم 

والتصدير والتوكيلت التجاريه وتجاره وتجميع المنتجات الخشبيه والتوريدات العموميه ) فيما عدا مجالت الدعايه 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (
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10 - شركة محمد طه محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     16169 قيدت فى 15-09-2015 برقم 

ايداع    2110 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل نشاط الشركة ليصبح اعادة 

وتدوير المخلفات الصلبه والخطرة والسائلة ونقل وتسويق مخلفات المصانع في ما هو مسموح به قانونا والقياسات 

البيئية والستشارات البيئية واعداد دراسات تقييم التأثير البيئي واعداد السجلت البيئية واقامة وتشغيل وادارة 

وصيانة محطات تحليه وتقرير مياة الشرب وشبكات توزيعها واقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي والصرف الصناعي وتنقيتها وتوصيلتها وإقامة وتشغيل وادارة مصنع لمعالجة وتطوير مخلفات وإنشاء 

محطات توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الجديده والمتجدده وفي الخدمات البيئية والبتروليه والتخلص 

المن من المخلفات الصلبة والخطره والسائلة واعمال المقاولت المتكامله والتوكيلت التجارية ولستيراد 

والتصدير ) في ما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6( والستثمار العقاري والستشارات الهندسية في 

مجال القياس والتحكم وخدمة ما بعد البيع وتوريد وتركيب وصيانة كافة اجهزة القياس والتحكم في المصانع 

والهيئات وتجارة خردة البلستيك والشراء والبيع واعادة تطوير الخامات تصنيع البلستيك وتصنيع المنتجات 

الخراصانيه واعادة وتدوير مخلفات الخرسانية و الصناعية  والتوريدات العمومية  ) فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت ( داخل المنشات والمصانع واستغلل المناجم والمحاجر والتنقيب عن الخامات 

التعدينيه والمعادان واستخراج الذهب بعد الحصول علي التراخيص الزمة

11 - محمود رضا محمود العباسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16339 قيدت فى 22-10-2015 برقم 

ايداع    2401 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط مخزن لتجارة السمدة و 

مخزن لتجارة المبيدات الزراعية الى النشاط الصلى

12 - شركه محمد ابوسريع وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16626 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع    

2952 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت عامه و منتجات 

اسمنتية و توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العمالة و الملبس العسكرية و خدمات النترنت ( و زراعة 

مسطحات و صيانتها

الكيان القانونى

GHATATY FOR COMMERCLAL  1 - اصبح اسم الشركه غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

and ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    410 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

GHATATY FOR COMMERCLAL  2 - اصبح اسم الشركه غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

and ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    411 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

3 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    410 وفى تاريخ  

03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

4 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     13427 قيدت فى 04-03-2013 برقم ايداع    411 وفى تاريخ  

03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5886   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-11-2001 برقم ايداع    1188 الى   تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة / احمد محمد احمد 

فؤاد وشريكته

2 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13427   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2013 برقم ايداع    410 الى   اصبح اسم الشركه غطاطى للستثمارات التجاريه 

GHATATY FOR COMMERCLAL and ENGINEERING والهندسيه

3 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13427   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2013 برقم ايداع    411 الى   اصبح اسم الشركه غطاطى للستثمارات التجاريه 

GHATATY FOR COMMERCLAL and ENGINEERING والهندسيه
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الشخاص

1 - ابراهيم عثمان حلمى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    368   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1994 برقم ايداع   16 تم التأشير فى تاريخ 22-12-1994  بــ :  تم تجديد مده مجلس الداره اعتبارا 

من تاريخ انعقاد الجمعيه العاديه المنعقده بتاريخ 2022/4/19 وبقاء الصلحيات والختصاصات وحق الداره 

والتوقيع للساده اعضاء مجلس الداره كما هى دون تعديل 0

2 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13427   وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2013 برقم 

ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2013  بــ :  

3 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13427   وتم ايداعه بتاريخ    04-03-2013 برقم 

ايداع   411 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2013  بــ :  

4 - سليمان  محمد  محمود  سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18974   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   1872 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  

5 - محمد  محمود  محمد  ودن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18974   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   1872 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  

6 - عبدالعزيز فضل احمد عبدالعزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30048   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2019 برقم ايداع   6626 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2020  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن السيد/ عبد العزيز فضل احمد عبد العزيز منفردا وله كافه الصلحيات واوسع السلطات 

لتحقيق غرض الشركه  وله كافه الصلحيات واوسع السلطات لتحقيق غرض الشركه وله منفردا حق توكيل الغير 

في السحب واليداع والتعامل علي حسابات الشركه وله في ان يعين عده مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم 

ايضا حق التوقيع عن لشركه وله الحق في الد خول والتخارج في شركات اخري

7 - محمود هادى حسن احمد عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين محمود هادى حسن احمد عوض و محمد هادى حسن احمد عوض مجتمعين او 

منفردين باسم الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة او ضمن اغراضها و 

بعنوانها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن اغراضها و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و غيرها و القتراض و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و لهم 

حق تو كيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر- 2 - خرج من عضوية الشركة الشريك موصى مذكور بعقد 

التعديل بعد حصوله على جميع مستحقاته 0

8 - محمد هادى حسن احمد عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين محمود هادى حسن احمد عوض و محمد هادى حسن احمد عوض مجتمعين او 

منفردين باسم الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة او ضمن اغراضها و 

بعنوانها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن اغراضها و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و غيرها و القتراض و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و لهم 

حق تو كيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

9 - دعاء حمدى محمد السيد وافى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  شريك موصى متخارج
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10 - انور حسين انور ابوشبانه ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركة

11 - محمد حسين انور ابوشبانه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركة

12 - رضا هادي حسن احمد عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  تم تعديل صفته ليصبح شريك 

موصى

13 - جمال  محمد عناني  شعلن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   943 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته

14 - سامى ابراهيم عبدالعال شاهين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2001 برقم ايداع   1188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرج من عضوية  الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته

15 - سعيد ابراهيم عبدالعال شاهين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2001 برقم ايداع   1188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركة

16 - احمد محمد احمد فؤاد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2001 برقم ايداع   1188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  لهم حق الدارة و التوقيع 

للشريكان المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم الحق فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية و الغير الحكومية و 

التعامل مع البنوك باسم الشركة و لصالحها

17 - ايمان ناجي نعمان احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    2001-11-27 

برقم ايداع   1188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  لهم حق الدارة و التوقيع للشريكان المتضامنين 

مجتمعين او منفردين و لهم الحق فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية و الغير الحكومية و التعامل مع البنوك 

باسم الشركة و لصالحها

18 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13427   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-04 

برقم ايداع   411 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

19 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13427   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-04 

برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد ابراهيم مصطفي متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7830   قيدت فى   28-05-2005 برقم ايداع    

527 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

2 - وفاء محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9695   قيدت فى   24-08-2008 برقم ايداع    927 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-23

3 - ابراهيم خليل السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16001   قيدت فى   03-08-2015 برقم ايداع    

1725 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

4 - احمد كمال عبدالتواب سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16378   قيدت فى   29-10-2015 برقم 

ايداع    2473 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

5 - فتحيه صلح محمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16958   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

6 - رضا محمد جباره نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1317   قيدت فى   04-11-1995 برقم ايداع    

504 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

7 - رضا محمد جباره نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2948   قيدت فى   03-03-1998 برقم ايداع    

177 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02

8 - محمود ابراهيم سعد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8571   قيدت فى   17-10-2006 برقم ايداع    

1034 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

9 - جمالت محمد عبد العزيز رمضان عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14961   قيدت فى   

02-11-2014 برقم ايداع    1939 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-01

10 - امام عبد العزيز امام الدكماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16584   قيدت فى   15-12-2015 برقم 

ايداع    2866 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

11 - حسن مبروك محمد الدناصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17783   قيدت فى   08-09-2016 برقم 

ايداع    2462 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

12 - صالح محمد صالح الغمرينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18355   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    366 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

13 - مختار محمد توفيق ابو عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1906   قيدت فى   21-12-1996 برقم 

ايداع    627 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

14 - عبد المحسن محمد محمد سمحان درار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18754   قيدت فى   2017-05-04 

برقم ايداع    1319 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

15 - راغب عبد العزيز عبد العزيز اسماعيل ) ابو اسماعيل لبيع السيارات المستعمله (  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   19161   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    2340 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-08

16 - سلوي ابراهيم محمد كرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2909   قيدت فى   19-02-1998 برقم ايداع    

123 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-18

17 - احمد السيد زكي علي شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7052   قيدت فى   12-01-2004 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-11

18 - تم تعديل السم التجاري ليصبح الخفاجي للرحلت - مديحه سليمان عبد الحميد عمار 0  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   8604   قيدت فى   12-11-2006 برقم ايداع    1119 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-11-11

19 - سلمه محمد ابراهيم حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9054   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

841 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

Page 45 of 52 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

20 - سمير محمد ابراهيم محمد عقده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12457   قيدت فى   07-03-2012 برقم 

ايداع    399 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

21 - زكريا خليل مصطفى طمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12549   قيدت فى   18-04-2012 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

22 - سلوى ابراهيم محمد كرش 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12620   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    805 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

23 - عاطف عبدالهادى يونس عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16010   قيدت فى   04-08-2015 برقم 

ايداع    1743 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

24 - محمد عز العرب عبدالمقصود راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19218   قيدت فى   2017-08-17 

برقم ايداع    2464 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

25 - احمد فتح ا مصطفى الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19266   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    2582 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

26 - مرتضي عجيب امين عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8910   قيدت فى   21-05-2007 برقم 

ايداع    509 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

27 - )طوسون(جمعه محمد طوسون رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14768   قيدت فى   2014-08-21 

برقم ايداع    1395 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-20

28 - احمد السيد زكى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15470   قيدت فى   12-03-2015 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-11

29 - شريف عبدالونيس على جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16510   قيدت فى   30-11-2015 برقم 

ايداع    2739 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

30 - محمود وجيه فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18513   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

31 - صابحة عبدالحميدالغرباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5316   قيدت فى   28-01-2001 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

32 - احمد محمد موسي لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9104   قيدت فى   05-09-2007 برقم ايداع    

948 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

33 - احمد مجدى فريد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17288   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

1304 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

34 - وحيد عبدالرحمن محمد ابو خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19188   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    2406 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

35 - عبد الحميد مصطفى عبد الحميد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12490   قيدت فى   2012-03-19 

برقم ايداع    472 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

36 - عبد الحميد مصطفى عبد الحميد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12490   قيدت فى   2012-05-03 

برقم ايداع    715 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

37 - عبدالحميد مصطفى عبدالحميد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12490   قيدت فى   2015-09-21 

برقم ايداع    2163 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

38 - تم تعديل السم التجارى ليصبح /اسامة ممدوح زكى خير الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12745   

قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    1096 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-14

39 - علي طه علي سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2272   قيدت فى   03-07-1997 برقم ايداع    

410 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

40 - جعفر احمد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5965   قيدت فى   19-01-2002 برقم ايداع    

68 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

41 - جميل علواني حسين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6245   قيدت فى   27-07-2002 برقم ايداع    

601 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26
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42 - تم تعديل السم التجارى ليصبح عبد الناصر عبد العزيز حسن ابو فاطمه)ابوفاطمه لتجاره السيارات(  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   9111   قيدت فى   11-09-2007 برقم ايداع    965 وفى تاريخ  10-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

43 - عاطف عبد الحميد السيد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12960   قيدت فى   2012-09-30 

برقم ايداع    1544 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-29

44 - ربيع عنتر عبدالسلم حسن ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13170   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    1955 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-04

45 - سماح حسن امين جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15908   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

1504 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

46 - محمد على عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18188   قيدت فى   28-12-2016 برقم ايداع    

3454 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

47 - ابراهيم مبروك ابراهيم شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18549   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    848 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

48 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد عبدالله عبدالحسيب شرف الدين )شرف كول للمقاولت والتكييف(  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   18840   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    1507 وفى تاريخ  

10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

49 - رابعه عبد الفتاح ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9506   قيدت فى   12-05-2008 برقم 

ايداع    503 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

50 - صلح محمد محمد محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12568   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

51 - عبد ا عبد الجليل يوسف حسنين 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12779   قيدت فى   2012-07-31 

برقم ايداع    1172 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

52 - مصطفى فتحى محمد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18606   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

977 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

53 - ابتسام عبد المقصود عبد العزيز ابو علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6580   قيدت فى   2003-03-12 

برقم ايداع    199 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-11

54 - حماده عبدالرازق على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17513   قيدت فى   23-06-2016 برقم ايداع    

1838 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

55 - حنان رجب مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17754   قيدت فى   31-08-2016 برقم ايداع    

2389 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

56 - ليلى السيد عبدالكريم العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19127   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

2229 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

57 - محمد محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5496   قيدت فى   21-04-2001 برقم ايداع    

404 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

58 - محمد ابراهيم السيد احمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11427   قيدت فى   09-02-2011 برقم 

ايداع    159 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

59 - رضا سعيد عبدالمحسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15477   قيدت فى   15-03-2015 برقم 

ايداع    596 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-14

60 - محمد عبدالعزيز محمد على المبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16842   قيدت فى   2016-02-08 

برقم ايداع    372 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

61 - محمد حمادة محمد شبيب المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13636   قيدت فى   21-05-2013 برقم 

ايداع    874 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

62 - فتحى عبدالوهاب عبدالمحسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18420   قيدت فى   2017-02-20 

برقم ايداع    536 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19
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63 - تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد عبدالقادر عبدا ابوالفضل ) مكتب ابوالفضل لنقل البضائع والرحلت 

الداخليه ومتعهد نقل عمال (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12770   قيدت فى   26-07-2012 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

64 - نورا عبدالغفار السيد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14575   قيدت فى   02-06-2014 برقم 

ايداع    955 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01

65 - وليد حسن سليمان عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15292   قيدت فى   28-01-2015 برقم 

ايداع    195 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

66 - يحيى عبدالوهاب سالم البهنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17377   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    1512 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

67 - يحيى عبدالوهاب سالم البهنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17377   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    2538 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

68 - محمود احمد اسماعيل عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19205   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    2232 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

69 - مجدي محمد السيد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2038   قيدت فى   13-03-1997 برقم ايداع    

150 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-03-12

70 - وائل ابراهيم محمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2256   قيدت فى   23-06-1997 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-22

71 - محمد احمد محمد الشموني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6267   قيدت فى   05-08-2002 برقم ايداع    

635 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

72 - محمد محمد عبداللطيف الحاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16146   قيدت فى   10-09-2015 برقم 

ايداع    2065 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

73 - يسرى عبدالحميد احمد قابل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19206   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

2235 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

74 - محمد جوده محمد حنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19129   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

2248 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

75 - علء الدين بيومي حامد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60   قيدت فى   13-05-1993 برقم ايداع    

60 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-12

76 - ناهد يوسف احمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8941   قيدت فى   06-06-2007 برقم ايداع    

574 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

77 - حنان محمد محمد ابو خطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9049   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

826 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

78 - علء الدين بيومى حامد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12330   قيدت فى   18-01-2012 برقم 

ايداع    111 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

79 - محمد صبحى عبد السلم نوير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12556   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    650 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

80 - تم اضافة السم التجارى ليصبح ابو ماضى للتجارة والتوزيع )رسلن على محمود ماضى (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   12733   قيدت فى   05-07-2012 برقم ايداع    1065 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

81 - ساميه احمد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2454   قيدت فى   15-09-1997 برقم ايداع    

632 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-14

82 - حسام رمضان عبد الحافظ العرابي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7215   قيدت فى   10-05-2004 برقم 

ايداع    421 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-09

83 - عبد ا سعد زغلول الريفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9347   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-04
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84 - محمد سعد عبد الغنى الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12852   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    1330 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

85 - تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد اشرف محمد حامد الدفراوى )الدفراوى لتجاره الحدايد والبويات(  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   13570   قيدت فى   22-08-1992 برقم ايداع    736 وفى تاريخ  

24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

86 - سيد عبدالرازق السيد عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18972   قيدت فى   21-06-2017 برقم 

ايداع    1869 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

87 - محمود رجب حسن عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1412   قيدت فى   21-01-1996 برقم ايداع    

26 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

88 - سعد محمد حسين الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12820   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

1267 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

89 - محمد عبدا خليل البيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19080   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

2118 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

90 - جابر ناصف محمد زغلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19091   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

2149 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

91 - د اشرف محمد كرم محمد عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4728   قيدت فى   01-04-2000 برقم 

ايداع    330 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

92 - فايزة محمود مصطفى البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12268   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

1905 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

93 - عطيات احمد احمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18033   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

3052 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

94 - فؤاد فوزى عبدالحميد الخشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18285   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    205 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

95 - عبدالعزيز عطيه عبدالحميد سيد احمد العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18746   قيدت فى   

03-05-2017 برقم ايداع    1306 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

96 - محمد عبدالغفار على عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19196   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    2420 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

97 - هاني محمد الريفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6295   قيدت فى   25-08-2002 برقم ايداع    702 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-24

98 - سلوى حسن على الحلج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12947   قيدت فى   27-09-2012 برقم ايداع    

1521 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

99 - علء مجدى سعيد عبدالمطلب الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14790   قيدت فى   2014-08-31 

برقم ايداع    1448 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

100 - عبدالمنعم سليمان سعيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16905   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    2070 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

101 - محمد فتحى ذكى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18301   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

247 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

102 - مصطفى محمد رشدى مصلحى عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18842   قيدت فى   

21-05-2017 برقم ايداع    1511 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-20

103 - عبدالمنعم عبدالحميد عبدالمعطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18900   قيدت فى   

04-06-2017 برقم ايداع    1682 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-03
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104 - محمد ابراهيم مصطفى حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19170   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    2356 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

105 - نجيه محمد عبدالعظيم القارح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19302   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    2662 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

106 - منصور سالم عبد الحميد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11040   قيدت فى   02-08-2010 برقم 

ايداع    1127 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

107 - منصور سالم عبدالحميد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11040   قيدت فى   12-12-2013 برقم 

ايداع    1930 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-11

108 - ايمان عبد العظيم عنتر طبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16684   قيدت فى   05-01-2016 برقم 

ايداع    33 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

109 - مسعد جابر عبد الحميد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18477   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    654 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28
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تجديد شركات

1 - شركه سعيد احمد حسين البردي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3400  قيدت فى  1998-09-02 

برقم ايداع   833 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2023  

12:00:00ص

2 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة / احمد محمد احمد فؤاد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5886  

قيدت فى  27-11-2001 برقم ايداع   1188 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/11/2026  12:00:00ص

3 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة ورثة ياسرسعودى وشريكه .   شركة سبق قيدها برقم :   447  قيدت فى  

16-03-1994 برقم ايداع   104 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص

4 - شركه ورثه المرحوم  محمود محمد سليمان ودن وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   18974  قيدت فى  

22-06-2017 برقم ايداع   1872 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2027  12:00:00ص

5 - شركه ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه داود وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   18903  قيدت فى  

04-06-2017 برقم ايداع   1687 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

6 - شركه نبيل محمد عبد ا داود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9057  قيدت فى  13-08-2007 برقم 

ايداع   846 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00

ص

7 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه العشماوى للمقاولت )زكى احمد زكى وشريكته (   شركة سبق قيدها 

برقم :   11317  قيدت فى  14-12-2010 برقم ايداع   1707 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

8 - الشركه المصرية لتصنيع وسائل النقل ) غبور مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   12258  قيدت فى  

25-12-2011 برقم ايداع   1885 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2026  12:00:00ص

9 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   12258  قيدت فى  25-12-2011 برقم ايداع   1885 وفى تاريخ  

16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2026  12:00:00ص

10 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة طارق شبل السيد النعمانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12859  

قيدت فى  05-09-2012 برقم ايداع   1344 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/09/2027  12:00:00ص

11 - بيل جروب للتصنيع والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   14911  قيدت فى  15-10-2014 برقم ايداع   

1783 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2024  12:00:00ص

12 - شركه المهندس شريف والدكتوره داليا فاروق على عثمان وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   14911  

قيدت فى  15-10-2014 برقم ايداع   1783 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/10/2024  12:00:00ص

13 - جرين ل ين )شركة ايهاب عمران محمد وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   14747  قيدت فى  

13-08-2014 برقم ايداع   13381 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/08/2024  12:00:00ص

14 - شركه ايمان حفنى محمد رمضان خطاب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   19052  قيدت فى  

16-07-2017 برقم ايداع   2042 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2027  12:00:00ص
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15 - شركة محمود صبرى محمود الدهشورى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12476  قيدت فى  

14-03-2012 برقم ايداع   441 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2027  12:00:00ص
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