
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب شبين الكوم شهراغسطس سنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 81 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

قيود أفراد

1 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6209 

ورقم قيد 100616    رئيسى آخر  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

البتانون شارع الزعيم انور السادات بملك/ تحيه محمد السيد بدوى

2 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6211 

ورقم قيد 100616    رئيسى آخر  عن مخزن لبيع الملبس الجاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية شارع عبد العزيز تقى الدين بملك/ صباح ابراهيم عمر الشرابى

3 - ايمن صبرى محمد القرع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6243 

ورقم قيد 103104    رئيسى آخر  عن تجارة موبيليات, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك/ صبرى محمد مليجى 

القرع

4 - فاطمه محمد على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6205 

ورقم قيد 104178    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية الماى-شارع النهضه بملك/ 

فتحى حسن على

5 - محمود السيد عبدالعزيز القصاص تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6206 ورقم قيد 104179    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية الماى ـ بملك 

خيرية عبدالعزيز الشبينى

6 - ميرفت امين ناجي حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6207 

ورقم قيد 104180    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية دناصور بملك / محمد بسيوني 

محمد سعد

7 - قطب عبدالغفار قطب حنتيره تاجر فرد  رأس ماله 65,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6218 

ورقم قيد 104181    محل رئيسى  عن عـطـاره, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر محمد مدينه تل بملك نورا 

طنطاوى عبدالحارس

8 - وفاء جابر ابوالنور الجزير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6226 

ورقم قيد 104182    محل رئيسى  عن حظيرة مواشـي و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية شنوان ملك نبيل نبوي 

حسن

9 - باهر عبدا سعيد المصرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6227 

ورقم قيد 104183    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه واعمال كهروميكانيكيه, بجهة محافظة المنوفية 

زناره بملك محمد عبدا سعيد المصرى

10 - سامى داود يوسف ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6235 

ورقم قيد 104184    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شارع الطنبداوى من 

مدرسة القرط بملك داود يوسف ميخائيل

11 - بدر ابراهيم بدر حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6239 ورقم 

قيد 104185    محل رئيسى  عن تجارة الورقيات ومستحضرات التجميل ولوازم الصيدليات والمنظفات, بجهة 

محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم ش/ حمدى ابو اليزيد بملك / ساره محمود سامى

12 - محمد عطا فتح ا المشايخ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6293 

ورقم قيد 97803    رئيسى آخر  عن تصنيـع ملبس )ما عدا الزي العسكري(, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان 

- ش/ الخولي ملك عبد الحليم حسانين زناتي

13 - احمد عادل حامد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6261 ورقم 

قيد 104186    محل رئيسى  عن مركز للتخاطب فيما عدا المن والحراسه والنترنت وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه هندسه الرى مدينه تل بملك وائل السيد فرحات

Page 2 of 81 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

14 - احمد السيد عمر الشقر تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6262 

ورقم قيد 104187    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك / السيد 

عمر احمد الشقر

15 - بسنت محمد محمد الشال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6264 

ورقم قيد 104188    محل رئيسى  عن صيدليـه, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - الحي الغربي - عقار رقم 

1 ملك محمد محمد رمضان الشال

16 - امينة سعيد محمد مشحال تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6274 

ورقم قيد 104190    محل رئيسى  عن تقطيع شنط بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سرسنا بملك محمد ونبيل 

سعيد عبد المنعم

17 - احمد محمد سعيد نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6276 

ورقم قيد 104191    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنوفية كفر البتانون ـ بملك محمد 

عبدالمقصود بيومى

18 - وائل جمال عبدالصبور مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6282 ورقم قيد 104192    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية ميت الموز بملك / جمال 

عبد الصبور مرسي

19 - رجب عبد العاطي عبد المعطي مصباح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 6283 ورقم قيد 104193    محل رئيسى  عن ورشة كـاوتش, بجهة محافظة المنوفية بابل ملك عنتر 

ابراهيم الفقي

20 - عبدالعزيز على ابراهيم طعيمه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6284 ورقم قيد 104194    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر, بجهة محافظة المنوفية شارع د احمد شفيق البر 

الشرقى بملك محمد زكى الياس احمد علم

21 - سامى احمد حربى احمد حربى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

6286 ورقم قيد 104195    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية صفط جدام 

بملك/ احمد احمد ابراهيم حربى

22 - اسلم يحي على على جمعة تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6290 

ورقم قيد 104196    محل رئيسى  عن تجارة أعلف, بجهة محافظة المنوفية طنبدى بملك نجوان محمد عبد 

العظيم محمد يوسف

23 - انصاف حامد ابراهيم العربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6324 ورقم قيد 70301    رئيسى آخر  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة المنوفية عزبه دكيرس بملك/ 

نصر عبدا امين خطاب

24 - محمد مبارك محمد الصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6302 

ورقم قيد 104197    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية صفط جدام بملك / مبارك 

محمد محمد الصور

25 - فتوح ابو بكر فتوح ابو سكينه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6303 ورقم قيد 104198    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميـه )ما عدا توريد العماله و خدمات 

النترنت(, بجهة محافظة المنوفية البتانون ملك سعيد حسن احمد شتيه

26 - نصر الدين عبدالمحسن عبدالحميد الباجورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 6304 ورقم قيد 104199    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش بملك/ 

محمد عبدالرشيد الحنفى
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27 - سعيد حسن احمد شتيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6305 

ورقم قيد 104200    محل رئيسى  عن توريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة 

المنوفية البتانون بملك / فتوح ابوبكر فتوح

28 - عادل حشاد عثمان هنديه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6306 

ورقم قيد 104201    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

المنوفية الكوم الخضر بملك /علء وعماد وطارق عزه حشاد عثمان

29 - احمد سعيد علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6308 

ورقم قيد 104202    محل رئيسى  عن تجـاره موبيليا, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ ابو العطا - 

بحري الستاد الرياضي ملك حليمه حسين محمد

30 - منى عبدالحليم الغباشى ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6310 

ورقم قيد 104203    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات ومعدات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه دناصور 

مركز الشهداء بملك عبدالحليم الغباشى عبدالحليم ربيع

31 - ولء السيد حموده ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6312 

ورقم قيد 104204    محل رئيسى  عن مطعم اسماك تيك اواى, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم ش/ 

القرش من الجلء البحرى بملك / احمد سامى صبحى الشنوانى

32 - احمد عواد ابو المكارم الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

6313 ورقم قيد 104205    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة المنوفية دكما بملك / جمال 

سعد احمد نجم

33 - بدر محمد بدر خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6316 ورقم 

قيد 104206    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمن الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه بروى مركز تل بملك عصام مصطفى 

عبدالحميد

34 - ايمان لطفى عمر حموده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6317 ورقم 

قيد 104207    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة 

المنوفية شبرا باص بملك / لطفى عمر حموده

35 - ) مكتب عبد اللطيف سليم للتوريدات ( احمد محمد عزت عبد اللطيف سليم تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6325 ورقم قيد 104208    محل رئيسى  عن مكتب نباتات 

زينه وفاكهه ومقاولت عامه واعمال الند سكيب والستيراد والتصدير والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد 

العماله  والنت وفيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (, بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور ش/ 

كمال الشاذلى بملك / ساميه عبد المنعم عبد الحافظ سليم

36 - احمد محمد ابراهيم بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6326 

ورقم قيد 104209    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كوم مازم مركز تل 

بملك نعميه عبدالواحد محمد

37 - امل احمد عبدالعزيز فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 6332 

ورقم قيد 104210    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات والملبس تجزئة, بجهة محافظة المنوفية دكما بملك 

محمود احمد عبدالعزيز فتح ا

38 - احمد محمد السيد حريشه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6342 

ورقم قيد 104211    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا النت وتوريد العماله, بجهة محافظة المنوفية 

القلشى بملك / امانى شعبان محمد محمود
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39 - صلح احمد محمد صلح العويضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6343 ورقم قيد 104212    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك -بملك/ احمد 

محمد صلح السيد العويضى

40 - اسماء فتحي عبدالرازق زيتون ) زيتون لبيع قطع غيار وكماليات( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 04-08-2022 برقم ايداع 6344 ورقم قيد 104213    محل رئيسى  عن  بيع قطع غيار وكماليات, بجهة 

محافظة المنوفية طريق ميت خاقان بملك / اسلم صلح محمد حماده

41 - مصطفى السيد مصطفى فياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6348 ورقم قيد 104214    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه زناره مركز تل بملك محمود السيد 

مصطفى الفياض

42 - امل جمال عبد  العزيز السيد على سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 6350 ورقم قيد 104215    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

المنوفية 21 شارع حتحوت بملك حسام الدين حسين السيد

43 - امانى جاد فتحى السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6353 

ورقم قيد 104216    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد 

العمالة, بجهة محافظة المنوفية شنوان ـ بملك جمالت نبوى عبدالعزيز شحاته

44 - كريم عزت بسيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6354 ورقم 

قيد 104217    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار جرارات ولوادر, بجهة محافظة المنوفية كفرالعلوي بملك / احمد 

سعيد محمود حسانين

45 - حسام عبدالخالق رجب الصواف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6356 ورقم قيد 104218    محل رئيسى  عن بيع خردوات جمله وقطاعى, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك 

عبدالخالق رجب عبدالخالق عبدالمقصود

46 - امال السيد مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6358 

ورقم قيد 104219    رئيسى آخر  عن مصنع حوارب, بجهة محافظة المنوفية العنوان/14 ش حديقة الطفل منشأة 

عصام مركز شبين الكوم

47 - دعاء سامى محمد الربعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6362 

ورقم قيد 104220    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية الماى بملك/ محمد نبوى عبدالمجيد 

الشبينى

48 - مجدى السيد محمد سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6363 

ورقم قيد 104221    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة المنوفية 

الخضرة بملك طارق السيد محمد سعفان

49 - احمد شلبى محمد شلبى نواره تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6367 

ورقم قيد 104223    محل رئيسى  عن مكتب نظافه لجمع القمامه, بجهة محافظة المنوفية كفر مناوهله بملك/ 

محمد شلبى محمد

50 - احمد اسماعيل عبد الحكيم جعفر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6369 ورقم قيد 104225    محل رئيسى  عن مركز علج طبيعى, بجهة محافظة المنوفية كفر الباجور

51 - محمود ربيع محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6370 

ورقم قيد 104226    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية تلبنت ابشيش- 

بملك/ عبدالعظيم محمد على ابراهيم
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52 - رشا السيد البيومى النعناعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6371 

ورقم قيد 104227    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

شارع درب السطوحى قبلى بملك/ سمير جاب ا محمد مطر

53 - سامح عبدالفتاح السيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6374 ورقم قيد 104228    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 13 شارع ابوزيد مدينه الباجور بملك 

السيد واحمد وايه عبدالفتاح السيد

54 - محمد جيوشى بيومى نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6375 

ورقم قيد 104229    محل رئيسى  عن تجاره اثاث معدنى, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الشيخ فؤاد مدينه 

تل بملك سامي محمد السيد شاهين

55 - محمد امام على السيد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6377 ورقم قيد 104230    محل رئيسى  عن بيع بذور ومخصبات زراعية, بجهة محافظة المنوفية قلتى 

الكبرى بملك عبد المجيد السيد على

56 - احمد كمال محمد ابو المكارم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6378 ورقم قيد 104231    محل رئيسى  عن مطعم و كافيـه, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - البر الشرقي 

- ش/ ناجي شتله - ترعه المعهد ملك نجيب علي صديق ناصر

57 - اميره متولى ابراهيم المناخلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6380 ورقم قيد 104232    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك/ صباح 

مصطفى محمد هوانه

58 - رشاد محمد رشاد عبدالرحمن عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 6382 ورقم قيد 104233    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية المنوفيه مركز شبين 

الكوم الماي بجوار الموقف

59 - احمد الحنفى عرفان النجار تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

6383 ورقم قيد 104234    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنوفية جزيرة الحجر 

بملك/ محمد شعبان يوسف الغلبان

60 - هناء سامى محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6391 

ورقم قيد 104235    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية تلبنت ابشيش بملك/ محمد سامى محمد 

عبدربه

61 - عبد العزيز عبد القوى عبد المعز السيد على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 6410 ورقم قيد 82375    رئيسى آخر  عن تعبئة مواد غذائيه, بجهة محافظة 

المنوفية منشأة بخاتى بملك/ محمدى عبد القادر عبدالقوى عثمان

62 - محمود عبد الستار عبد الرحيم ابو عيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 6399 ورقم قيد 104236    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميـه )ما عدا خدمات النترنت و توريد 

العماله( و نظافه, بجهة محافظة المنوفية الماي ملك عبد المؤمن علي شاهين

63 - عبد الرشيد محمد عبد الرشيد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 6400 ورقم قيد 104237    محل رئيسى  عن مكتب تشطيب وديكور, بجهة محافظة المنوفية تلوانة بملك 

عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن

64 - اسلم اشرف محمود غراب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6401 

ورقم قيد 104238    محل رئيسى  عن بيع منتجات ورقية, بجهة محافظة المنوفية كفر الغنامية بملك/ جميل 

عبدالرحيم عبدالنبى الدعبسى
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65 - محمد طلعت عبد المحسن جلبط تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6403 ورقم قيد 104239    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية كفر الجلبطه بملك/ 

سعيد فتحى محمد عفيفى

66 - محمود سيف النصر رمضان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 6404 ورقم قيد 104240    محل رئيسى  عن ورشه خياطه, بجهة محافظة المنوفية سرسنا بملك/ احمد 

غريب عزام

67 - زهراء عبدالفتاح خليل عليوه حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6416 ورقم قيد 104241    محل رئيسى  عن مزادات وبوفيهات, بجهة محافظة المنوفية شارع جمال 

عبدالناصر بحرى بجوار كليه الهندسه بملك/ عبدالفتاح خليل على حسين

68 - احمد محمد محمد هاشم البطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6430 ورقم قيد 104242    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية مدينه الباجور 

شارع 23 يوليو بملك ورثه ممدوح عبدالرحمن محمد

69 - عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 6436 ورقم قيد 104243    محل رئيسى  عن توريد و تركيب مصاعد و كاميرات مراقبه )ما عدا 

اللسلكيه(, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ الجلء ملك ثريا مصطفي محمد الشريف

70 - ناصر رشاد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6437 

ورقم قيد 104244    محل رئيسى  عن تجـارة حبوب, بجهة محافظة المنوفية عمروس ملك هدي محمد معوض

71 - هانى حمدى محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6439 

ورقم قيد 104245    محل رئيسى  عن تجارة سيارات وكاوتش وبطاريات, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك/ 

اسامه سعيد متولى

72 - ورده السيد كامل السيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 6442 ورقم 

قيد 104246    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية المقاطع بملك/ محمود حسين 

مصلحى على

73 - ابراهيم محمد ابراهيم عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6444 ورقم قيد 104247    محل رئيسى  عن بيع مبيدات و أسمدة وتقاوى, بجهة محافظة المنوفية شارع 

مزلقان العبور طريق شبرا باص بملك وليد مختار عبد العزيز شادى

74 - شريف محمد سمير السيد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

6445 ورقم قيد 104248    محل رئيسى  عن ورشه نجارة ميكانيكية, بجهة محافظة المنوفية 25/27 ش 

الدوار-عزبه قطعه سبك-بملك/ محمد سمير السيد بيومى

75 - محمد سيد عباس شعراوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6455 

ورقم قيد 85229    رئيسى آخر  عن تصنيع وتجميع فلتير سيارات, بجهة محافظة المنوفية كفر الباجور 55/53 

شارع الباجور فيشا بملك / عطيه طلبه عطيه

76 - احمد فوزى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6457 

ورقم قيد 104249    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع الوسطانى شارع كليه التربيه محمد 

حسن

77 - محمد نزيه فتحى الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6459 

ورقم قيد 104250    محل رئيسى  عن مركز تجميل بعد الحصول على التراخيص اللزمه وفيما عدا اجراء 

العمليات الجراحيه, بجهة محافظة المنوفية برج الكوثر شارع جمال عبد الناصر البحرى بملك / اسامه مجاهد 

مليجى الحصرى
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78 - رهام محمد محمد راشد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6460 

ورقم قيد 104251    محل رئيسى  عن خلط وتعبئه مخصبات زراعيه والتجار فيها, بجهة محافظة المنوفية 

حضانه العمال بملك حضانه العمال بتل

79 - اسلم جابر شكرى عبد الباقى حجازى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 6464 ورقم قيد 104252    محل رئيسى  عن تجارة حديد ومعادن, بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون 

بملك / عبد المعبود محمد عفيفى قطب

80 - صابر ربيع محمد احمد سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

6466 ورقم قيد 104253    محل رئيسى  عن مزادات, بجهة محافظة المنوفية شارع ابوالمكارم الحى القبلى 

بملك/ ربيع محمد احمد سعفان

81 - محمد صبري احمد منصور ابوخضره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 6468 ورقم قيد 104254    محل رئيسى  عن برمجه ودعم فني للحاسوب وترجمه فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية شارع الشيخ علي 

حبيب بجوار مجمع الكليات بملك / ماجده عبدالرازق عبدالهادي

82 - محمود عبدالسلم عبدالعزيز الهنداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 6473 ورقم قيد 104255    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة المنوفية دنشواى 

بملك/ نور الحجاوى عبدالغنى النجار

83 - أحمد محمد الصاوى على النعمانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6529 ورقم قيد 78075    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن بياضه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر طنبدى 

بملك وليد مصطفى هجرس مصطفى

84 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 6531 ورقم قيد 88924    رئيسى آخر  عن عنبر دواجـن و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبه - 

زمام مدق الشرطه ملك متولي علي عبد المعطي ندا

85 - السعيد نبيل السعيد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6479 

ورقم قيد 104257    محل رئيسى  عن توزيع مواد عذائيه, بجهة محافظة المنوفية شارع عمرو بن العاص 

متفرع من شارع الجلء البحري بملك / مصطفي عبدالحميد يوسف رزق

86 - عزه محمدى عراقى يوسف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6480 ورقم قيد 104258    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية طنبدى- شارع المدارس بملك/ اشرف رمضان عبدالعاطى غنيم

87 - خيري منصور نبيه حنس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6482 

ورقم قيد 104259    محل رئيسى  عن بيـع ملبس جاهزه )ما عدا الزي العسكري(, بجهة محافظة المنوفية 

الباجور - ش/ طعيمه ملك فكريه ابو العل عبد الجواد النحاس

88 - رضا عبدالفتاح عبدالعزيز الجندى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6486 ورقم قيد 104260    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

المنوفية زاوية الناعورة بملك/ روحيه عبدالعظيم على

89 - ناديه شعبان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6488 

ورقم قيد 104261    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة المنوفية كفربتبس بملك/ سعيد ابو طريه على غنيم

90 - نجلء عطيه عبد الفتاح هلل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6489 ورقم قيد 104262    محل رئيسى  عن ورشة نجاره يدوى, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك / جمال 

محمد احمد بيومى
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91 - محمود شعبان محمود محمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 6490 ورقم قيد 104263    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة المنوفية شارع طلعت حرب بملك/ فرجينيا امير بطرس فريد

92 - اسماء عبد السلم شعبان حموده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6492 ورقم قيد 104264    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كمشيش 

بملك/ ايهاب محمد عبد الحميد خليل

93 - صابر عبدالقوي حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6498 ورقم قيد 104265    محل رئيسى  عن بيع وصيانه اجهزه كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت 

بعدالحصول علي التراخيص اللزمه علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية زاويه الناعوره بملك / حسن 

عبدالقوي حسن ابراهيم

94 - محمد متولى غنيمى الكفراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6511 ورقم قيد 104266    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا الكمبيوتر و النترنت و توريد العمالة 

(, بجهة محافظة المنوفية طبلوها بملك محمد متولى غنيمى الكفراوى

95 - اسماء سعيد عبدالعزيز العنانى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6512 ورقم قيد 104267    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه طوخ دلكه مركز تل بملك جمال علي حسين

96 - محمد عبدالفتاح احمد طاحون تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6518 

ورقم قيد 104268    محل رئيسى  عن تعليم الكبار وانواع التعليم الخرى فيما عدا المن والحراسه وتوريد 

العماله والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية البرالشرقى -عمارات الكهرباء 

بملك/ هند امين محمد البربرى

97 - جورج حنا القمص صموئيل حنا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6519 ورقم قيد 104269    محل رئيسى  عن مستلزمات مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة المنوفية عقار 101

ش / طلعت حرب بملك / محمد طلعت محمود عبدالرازق

98 - رضا نصر عبد الحفيظ الدعوشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

6525 ورقم قيد 104270    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و اعلف, بجهة محافظة المنوفية ساحل الجوابر 

بملك نصر عبد الحفيظ يوسف

99 - احمد كمال رجب بركات تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6532 

ورقم قيد 104271    محل رئيسى  عن مصنع مواسير بلستيك, بجهة محافظة المنوفية بناحيه مركز الباجور 

فيشا الصغري المنوفيه بملك رجب احمد محمد طلبه

100 - صالح عصام عبد العال سويلم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6539 ورقم قيد 104272    محل رئيسى  عن حظيرة مواشـي تسمين و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية جروان 

ملك عصام عبد العال عبد العال سويلم

101 - اسمهان محمد اسماعيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6540 ورقم قيد 104273    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية زناره بجوار 

البراء بن مالك بملك / خالد مصطفى محمود السعدنى

102 - رضا ابراهيم سعد توما تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6541 

ورقم قيد 104274    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه مشيرف بملك رضا 

ابراهيم سعد توما

Page 9 of 81 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

103 - احمد على عبدالسميع تركى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6547 

ورقم قيد 104275    محل رئيسى  عن مصنع حلوه طحينيه من طحينه جاهزه, بجهة محافظة المنوفية زاويه 

جروان بملك احمد على عبدالسميع مركز الباجور المنوفيه

104 - رزق السيد محمد الجوهري تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6551 ورقم قيد 104276    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجوعه 6 وذلك في حدود ماتقره التعليمات, بجهة محافظة المنوفية امتداد شارع الحريه بملك / محمد السيد محمد 

الجوهري

105 - خيريه محمد على الملح تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6552 

ورقم قيد 104277    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية طنوب بملك عبدالعاطى صبرى 

على بدوى

106 - ايهاب عبد الفتاح عبد الرحيم مطر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6554 ورقم قيد 104278    محل رئيسى  عن صيدليـه, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ عبدا بن 

الزبير -امام نادي الشرطه ملك سلوي جوده حسين

107 - احمد خالد منير عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6570 ورقم قيد 104279    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور شارع الجيش 

بملك / سعيد فريد محمد جاد المولى

108 - سعيد السيد ابواليزيد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6572 ورقم قيد 104280    محل رئيسى  عن مكتب تسويق واستثمارات عقارات بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه خلف الشونه حوض بشندى مدينه تل بملك سعيد السيد 

ابوالزيد خليفه

109 - عفيفى محمد عفيفى قطب الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6573 ورقم قيد 104281    محل رئيسى  عن تجارة خردة حديد ومعادن, بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون 

بملك عبد المعبود عفيفى قطب

110 - محمود ناصر عبد المعطى خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6577 ورقم قيد 104282    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) ما عدا الملبس العكسرية (, بجهة محافظة 

المنوفية شارع كمال النجار بملك/ حمدى المتولى سيد الشافعى

111 - ابراهيم ابوالفضل احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6580 ورقم قيد 104283    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه, بجهة محافظة المنوفية الماى- بملك/ 

محمود على محمد فضل ا

112 - محمد صادق ابوذكرى ياسين تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6581 ورقم قيد 104284    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان بملك احمد 

محمود احمد زقزوق

113 - نيفين محمد اسماعيل عامر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6582 ورقم قيد 104285    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة المنوفية الدور الخامس بالعقار 

الكائن ميدان شرف ) برج الحكمه ( شبين الكوم المنوفيه

114 - عمر فتحي سند عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6584 ورقم قيد 104286    محل رئيسى  عن مقهـي, بجهة محافظة المنوفية اصطباري ملك عزت عبد الرحمن 

رمضان
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115 - محمد احمد السيد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6586 

ورقم قيد 104287    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة المنوفية عقار 2 ش / امتداد طلعت 

حرب بملك شريف صبرى احمد الطبلوى

116 - محمد عمر عبد القادر عميشه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6587 ورقم قيد 104288    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك/ جلجله 

ابراهيم عبد الواحد

117 - احمد سامى زينهم عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

6588 ورقم قيد 104289    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

سبك الضحاك مركز الباجور بملك نادر عبدالرؤف مصطفى زين

118 - فتحى وجية فتحى عوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 6593 

ورقم قيد 104290    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكة بملك عماد عبد ا احمد 

بلل

119 - ابراهيم فوزى عبد العزيز حيدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

6599 ورقم قيد 104291    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنوفية شارع الصحة 

المدرسية شارع 23 يوليو بملك محمود ابراهيم فوزى حيدر

120 - حماده محمد سيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

6602 ورقم قيد 104292    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و نقل و توريد )ما عدا خدمات النترنت و توريد 

العماله(, بجهة محافظة المنوفية بخاتي ملك احمد محمد سيد احمد

121 - صفاء رشيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 6609 

ورقم قيد 104293    محل رئيسى  عن بيع مراتب واسفنح, بجهة محافظة المنوفية بناحيه اصطبارى مركز شبين 

الكوم بملك اسماعيل محمد محمد منتصر

123 - اسماء محمد على خليل الجندى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

6627 ورقم قيد 104295    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية جدام بملك 

رمضان شعبان ماضى الطبلوى

124 - حكمت الشحات السيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 6632 

ورقم قيد 104296    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية زرقان-عزبه جمعه 

بملك/ عاصم محمد ابراهيم جمعه

125 - احمد مصطفى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

6634 ورقم قيد 104297    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت 

موسي مركز شبين الكوم بملك حسام ابوالفتوح محمد

126 - حميده عبدالمجيد محمد الشتا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

6635 ورقم قيد 104298    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت 

خلف مركز شبين الكوم بملك عماد صلح فهيم عراقى

127 - محمد سعد فؤاد عدس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 6637 

ورقم قيد 104299    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية زاوية الناعوره بملك / حافظ عبد 

ا الصعيدى
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128 - اسامه محمد عبدالمنعم ابوعجم تاجر فرد  رأس ماله 65,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

6646 ورقم قيد 104300    محل رئيسى  عن صناعه منتجات الخرسانه والجبس, بجهة محافظة المنوفية ميت 

شهاله امام موقف عمروس بجوار قاعه الشروق بملك / سامي السيد حسن الخولي

129 - سلمي السيد احمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 6650 

ورقم قيد 104301    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر ربيع بملك / محمود 

سعيد عبدالكريم الشال

130 - منعم عادل عبدالمنعم الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

6651 ورقم قيد 104302    محل رئيسى  عن بيع اجهزة سونى وقطع غيارها, بجهة محافظة المنوفية 0شارع 

المعز لدين ا الفاطمى المتفرع من شارع 23 يوليو بملك/ كريم محمد رضا المصرى

131 - عمر سليمان عمر عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 6658 

ورقم قيد 104304    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ميت عافيه بملك / علء 

محمد انور الشربينى

132 - همت مصطفى عبدالهادى جبريل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

6659 ورقم قيد 104305    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد- بملك/ 

نعناعه محمد شبل الباجورى

133 - صفاء محمود السيد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

6660 ورقم قيد 104306    محل رئيسى  عن خياطة وبيع ملبس فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية طوخ دلكة بملك/ وليد طلبه عبدالغنى الغراب

134 - احمد محمد ابراهيم خليفه المزار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

6668 ورقم قيد 104307    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ميت الموز بملك 

/ طارق عاطف عبد المقصود

135 - ايناس شبل درويش شيحه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6687 

ورقم قيد 104308    محل رئيسى  عن مركز تدريب فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية حارة اليوزباشى الدور الرابع من جمال عبد الناصر بملك/ نبيل عزت 

ابو النجا محمد

136 - اسلم ماهر محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6689 

ورقم قيد 104309    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا, بجهة محافظة المنوفية صفط جدام بملك / محمد السيد 

محمد محمد الفقي

137 - عبدالعزيز رمزى عبدالفتاح مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 6692 ورقم قيد 104310    محل رئيسى  عن بيع اقمشه ومستلزمات مصانع وتوريدات فيما عدا توريد 

العماله والنترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت 

مسعود مركز شبين الكوم بملك عبدا انور عباس ابوذكرى

138 - محمود فرج فرج يونس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6693 

ورقم قيد 104311    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريد داخلى بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وفيما عدا توريد العماله والنت, بجهة محافظة المنوفية البنداريه بملك / فرج 

فرج يوسف يونس

139 - محمد فتحى ابراهيم الهادى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6695 ورقم قيد 104312    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع 

شكوكو الحى الغربى مدينه شبين الكوم بملك محمد سيداحمد الصعيدى
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140 - صلح مجدى سعيد حسان تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6700 

ورقم قيد 104313    محل رئيسى  عن ورشة لجمع أعمال النجارة و الثاث المنزلى, بجهة محافظة المنوفية 

بنهاى بملك بدر الدين عبد السلم محمد

141 - ضحى عبد ا عبد الحفيظ الفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6706 ورقم قيد 104314    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الخضرة بملك 

هانى عبد الحكيم كامل راشد

142 - جمال عبدالحميد على قابل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6707 ورقم قيد 104315    محل رئيسى  عن مكتب تصدير بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر الجلبطه مركز الشهداء بملك عبدالحميد على محروس قابل

143 - هانى زينهم فهمى مغيث تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6709 

ورقم قيد 104316    محل رئيسى  عن مكتب دخول مزادات, بجهة محافظة المنوفية عزبة عوض حسن بملك/ 

فريد محمد السيد عبدالمجيد

144 - اماني علي عطيه الفيومي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6717 

ورقم قيد 104318    محل رئيسى  عن بيع و فرم لحـوم مجمدة, بجهة محافظة المنوفية تـل - ش/ محمد محمود 

باشا ملك عطيه محمد فؤاد محمد سليمان

145 - محمد السيد محمد حسن حمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6718 ورقم قيد 104319    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة المنوفية زناره بملك/ محمد 

احمد محمد المصرى

146 - محمد موسى عبدالسميع حتحوت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6719 ورقم قيد 104320    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع 

عبدالعزيز القرط مدينه شبين الكوم بملك موسى عبدالسميع عبدالرحمن حتحوت

147 - احمد محمد على ابو عمايم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6721 

ورقم قيد 104321    محل رئيسى  عن تجارة رخام, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك / كريمه مصطفى على

148 - مصطفى معتمد مصطفى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 6724 ورقم قيد 104322    محل رئيسى  عن تجارة مواد بترولية, بجهة محافظة المنوفية شارع الحلوى 

بملك محمود معتمد مصطفى

149 - ايمان حسن على حشيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6726 

ورقم قيد 104323    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية كفر ربيع 

بملك/ كمال محمد كمال مرعى

150 - سمر الشافعى يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6728 ورقم قيد 104325    محل رئيسى  عن تجارة ادوات بلستيك لوازم مطبخ, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

الباجور ش/ مدرسة غاده بملك / اسماء اسامه عبد المجيد

151 - هناء احمد السيد بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6734 

ورقم قيد 104326    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واستثمار عقاري, بجهة محافظة المنوفية شارع كمال 

النجار بملك / احمد جمال عبدا منصور

152 - غادة رفعت خليفة حسن خليفة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

6736 ورقم قيد 104327    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة و الكمبيوتر و النترنت 

(, بجهة محافظة المنوفية عقار 508 شارع أبراج الرى بملك محمد احمد عبد الحفيظ الديب
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153 - عبد المنعم محمد لطفى عبد الحميد الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 6737 ورقم قيد 104328    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة المنوفية ش/ عمربن الخطاب 

بملك/ الهام زكى ابراهيم

154 - احمد حسين احمد هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6738 

ورقم قيد 104329    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا النت وتوريد العماله, بجهة محافظة المنوفية 

مدينة شبين الكوم ش/ القواس بملك / عمرو عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد

155 - محمد عبد المرضى على عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 6744 ورقم قيد 104330    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيماعدا توريد العماله والنترنت, بجهة 

محافظة المنوفية ميت الموز بملك/ عبد المرضى على عبد العال

156 - سحر ابراهيم سيد احمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6746 ورقم قيد 104331    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة المنوفية شنوان -ايمن 

عبدالستار عبدالغنى

157 - سالم محمد سالم الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6748 

ورقم قيد 104332    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه, بجهة محافظة المنوفية بابل بملك / 

فاديه عبد الهادى حمد حسن

158 - محمد عاطف محمد الغلبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6750 ورقم قيد 104333    محل رئيسى  عن تجاره حبوب, بجهة محافظة المنوفية جزيره الحجر-بملك/عاطف 

محمد ياسين الغلبان

159 - عطيه عبدالرازق السيد عايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6752 ورقم قيد 104334    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه عقار 33 شارع اسكاروس حاره الجندى مدينه شبين الكوم بملك هدى جمال ابراهيم النشار

160 - محمد على احمد غريب تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6757 

ورقم قيد 104337    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان - بملك احمد على 

احمد غريب

161 - ايمان مصطفي الحسيني النويهي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6758 ورقم قيد 104338    محل رئيسى  عن مركز تخاطب فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية ش/ اللمعى بملك/ على حموده محمد خطاب

162 - احمد خالد ابراهيم صقر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6762 

ورقم قيد 104339    محل رئيسى  عن مكتب توزيـع مبيدات و اسمده زراعيه, بجهة محافظة المنوفية البتانون 

ملك خالد ابراهيم علي صقر

163 - رانيا صابر حسين الميهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6763 

ورقم قيد 104340    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك امل صلح عبد ا

164 - ايناس احمد لطفي عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 6764 ورقم قيد 104341    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات بشريـه )ما عدا المن و الحراسه و 

النترنت و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه / بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة 

المنوفية شبين الكوم - ش/ غزال ملك محمد رمضان نبوي ابراهيم

165 - ايه جمعه جوده سيد احمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6769 ورقم قيد 104342    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية عقار 51 شارع الجلء البحري بملك / محمد والسيد عبدالرحمن محمود عبده
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166 - خالد فوزي محمد الضعني تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6770 

ورقم قيد 104343    محل رئيسى  عن مكتب رحـلت داخليه, بجهة محافظة المنوفية البتانون ملك فوزي محمد 

سيد احمد الضعني

167 - اشرف صلح مرسى ابو سكينة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6784 ورقم قيد 104345    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك السيد 

صلح مرسى ابو سكينة

168 - سعيد ابراهيم توفيق الجبالي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6785 ورقم قيد 104346    محل رئيسى  عن وكالـه خضار, بجهة محافظة المنوفية بـي العرب ملك كرم 

ابراهيم توفيق

169 - احمد محمد السيد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6786 

ورقم قيد 104347    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم سيارات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون بملك 

ناديه عبدا ابوالفتوح

170 - دعاء حسن شعبان السنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

6787 ورقم قيد 104348    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه ( وتجاره مواد غذائيه جمله وتجزئه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

شارع جمال عبدالناصر مدينه شبين الكوم بملك ايهاب حسن شعبان السنطاوى

171 - حازم احمد محمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6788 

ورقم قيد 104349    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع معادن واعلنات الطرق فيماعدا الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية شارع الجلء

172 - صلح احمد عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6791 ورقم قيد 104350    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنوفية كفر طبلوها بملك احمد 

محمد محروس شعبان

173 - احمد عبدالغفار عبدالسميع الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 6798 ورقم قيد 104351    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه بير شمس مركز الباجور بملك فايزه السيد الصاوى

174 - عاطف عمرو عبد الرحمن توفيق تاجر فرد  رأس ماله 700,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 6807 ورقم قيد 104352    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

المنشية الجديدة بملك عمرو عبد الرحمن توفيق

175 - جرجس عوض بسطا جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6808 ورقم قيد 104353    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك / عوض 

بسطا جرجس

176 - محمد سعيد محمد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 6809 

ورقم قيد 104354    محل رئيسى  عن تجارة فاكهة, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك/ نبيل احمد حسن 

ابراهيم

177 - نجلء محمد عبدالعظيم مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6816 ورقم قيد 104355    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة المنوفية المنوفيه مركز تل طبلوها 

بملك على سيد احمد عيسى

178 - محمد ابراهيم على الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6823 ورقم قيد 104356    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة المنوفية بروى ـ بملك 

عبدالحميد محمد عبدالحميد الصعيدى
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179 - شيرين محمد حمدى حامد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6836 ورقم قيد 104357    محل رئيسى  عن مصنع مواسير بلستيك, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر 

الخضره مركز الباجور محافظه المنوفيه بملك صابر على بدر احمد بدر

180 - سمير نادر عبدالفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 6838 

ورقم قيد 104358    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الراهب- بملك/ امال هلل عبدالحفيظ

181 - احمد مصطفى محروش الشمونى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6845 ورقم قيد 104359    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية شارع الحمامصى من 

الجلء البخرى بملك نجاه حسين رمضان محمد

182 - يحي شعبان عبدالعزيز غزاله تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6846 ورقم قيد 104360    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية اصطباري بملك / عبدالفتاح جاد 

عبدالعاطي

183 - محمد مصطفى عبدالمجيد راضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6850 ورقم قيد 104361    محل رئيسى  عن بقـاله وبيـع ادخنه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه قلتى الكبرى 

مركز الباجور بملك محمد محمد رشاد لبيب

184 - تقا رجب شبل ابوحاموله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 6856 

ورقم قيد 104362    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية تلوانه-بملك/ رجب شبل جعفر ابوحاموله

185 - محمد عبدالمنعم محمد عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

6858 ورقم قيد 104363    محل رئيسى  عن مكتب تسويق الكتروني فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية 25 شارع احمد ماهر خلف المحكمه 

بملك / عبدالمنعم محمد عبدالمنعم

186 - نصره سيد محمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 6859 

ورقم قيد 104364    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه شارع سعد زغلول الساحه الشعبيه مدينه شبين الكوم بملك هند عبدالسلم على على

187 - مصطفى بيومى كورانى الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6870 ورقم قيد 104365    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش 

بملك/ سامح بيومى كورانى الحنفى

188 - احمد حسن عثمان عبدا منصور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6871 ورقم قيد 104366    محل رئيسى  عن مـطعـم, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع مصطفى النجار 

بجوار مجمع الكليات شبين بملك محمد زيدان محمد ابراهيم

189 - عيد ابراهيم السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 6872 

ورقم قيد 104367    محل رئيسى  عن بيع الطارات والبطاريات والجنوط, بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك 

/ محمد عبد العظيم منصور قطب

190 - منه ا سعيد عبد الحميد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6876 ورقم قيد 104368    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عا توريد العمالة و النترنت (, 

بجهة محافظة المنوفية شارع الكمال بملك حنان احمد عبد الجواد

191 - حمزه محمد نزيه علوى غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6877 ورقم قيد 104369    محل رئيسى  عن بيـع اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه مليج 

مركز شبين الكوم بملك امال احمد شعبان الجدى
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192 - عطيه عبدالحليم السيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6878 ورقم قيد 104370    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة المنوفية شارع عبداللطيف ابوزي

193 - رضا عبد المعز عبد ا احمد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 6885 ورقم قيد 104372    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية ميت عفيف بملك / عادل عبد 

المعين عبد ا احمد سليم

194 - محمد على محمد على محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6886 ورقم قيد 104373    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه مليج مركز شبين الكوم بملك محمد عبدالمنعم شعبان الغرابلى

195 - احمد محمد حسن شعلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 6889 

ورقم قيد 104374    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه وتوريدات عموميه فيما عدا النت وتوريد العماله, 

بجهة محافظة المنوفية مدينة الشهداء بجوار الجمعيه الزراعيه بملك / محمد حسن احمد شعلن

196 - مني احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 6891 ورقم 

قيد 104376    محل رئيسى  عن ورشه بلستيك, بجهة محافظة المنوفية كفرسماليج بملك / ناديه عبدالمجيد 

عطيه ابوالروس

197 - سرور احمد عبدالهادى سرور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6896 ورقم قيد 104377    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئه موادغذائيه, بجهة محافظة المنوفية عزبه ابوشوشه 

سبك الضحاك بملك/ هشام زكى عبدالسلم

198 - فاتن عبدالباسط طلبه محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6899 ورقم قيد 104378    محل رئيسى  عن تصنيع مراتب سفنج, بجهة محافظة المنوفية زاوية جروان ـ بملك 

محمد مرزوق محمد مرزوق

199 - محمود فتوح محمود الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6903 ورقم قيد 104379    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون مركز شبين 

الكوم بملك فتوح محمود الشرقاوى

200 - اسامه محمد عبد المجيد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6905 ورقم قيد 104380    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك / 

محمد عبد المجيد حسنين شلبى

201 - احمد شكرى محمد البهى زهره تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6906 ورقم قيد 104381    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعه 6 وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك, بجهة محافظة المنوفية كفر طنبدى بملك/ شكرى محمد البهى 

زهرة

202 - احمد منير حلمى عمار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 6907 

ورقم قيد 104382    محل رئيسى  عن تجارة الخردوات و الملبس تجزئة ) فيما عدا الملبس العسكرية *, بجهة 

محافظة المنوفية العراقية بملك منير حلمى السيد عمار

203 - احمد محمد عبدالحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

6908 ورقم قيد 104383    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع ابوالعل مدينه شبين الكوم 

بملك اسماء السيد الشحات الجزار
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204 - هند سلمه فوزى احمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6915 ورقم قيد 104384    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم القل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية الخضره -بملك/عزت سامى زكى

205 - مجدى راضى صابر نجم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6917 ورقم قيد 104385    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة المنوفية 15 شارع المين ـ 

شبين الكوم بملك / رأفت بطرس فريد

206 - على حسن محمد على الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6918 ورقم قيد 104386    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم ش/ جامع 

سيف من ش/ جمال عبد الناصر بملك / حسام الدين محمد محمود علم

207 - محمد حسين شحاته فرج تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 6919 

ورقم قيد 104387    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية ميت مسعود بملك / امال علي محمد 

جعفر

208 - رشا سامى السيد سلمون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 6925 

ورقم قيد 104388    محل رئيسى  عن بيع تحف وهدايا, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك / علء شريف عبد 

الحليم الجحش

209 - وليد خالد رمضان الغيتى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 6926 

ورقم قيد 104389    محل رئيسى  عن ورشة شحن بطاريات, بجهة محافظة المنوفية كمشيش بملك/ فايزه احمد 

غنيم بحيرى

210 - مصطفى جمال محمد ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6934 ورقم قيد 104390    محل رئيسى  عن ورشة تركيب موبيليا, بجهة محافظة المنوفية كفر عشما بملك /  

جمال محمد ابو الحسن

211 - هيام مبروك عبدالفتاح عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6935 ورقم قيد 104391    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ميت 

البيضا بملك / مجدي حسن عبدالفتاح السيد

212 - ضياء الدين عبد الحكم بندارى الحو تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 6936 ورقم قيد 104392    محل رئيسى  عن استخلص جمركى بعد الحصول على التراخيص اللزمه, 

بجهة محافظة المنوفية كفر العرب البحرى بملك / علء احمد جاد

213 - محمد ابراهيم عبد العظيم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6937 ورقم قيد 104393    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا مجالت النترنت 

وتوريد العماله, بجهة محافظة المنوفية شارع بور سعيد بملك/ احمد سراج الدين عبد القادر

214 - محمود صبحى محمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6938 ورقم قيد 104394    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

شارع الجيش بملك/ فتحى شبل بكر

215 - رحاب عبد الحميد ابراهيم راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

6939 ورقم قيد 104395    محل رئيسى  عن بيـع ملبس جاهزه )ما عدا الزي العسكري(, بجهة محافظة 

المنوفية الشهداء - ش/ بور سعيد ملك محمد عزب حسن العبد

216 - ناهد صبحي محمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 6940 

ورقم قيد 104396    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش بملك / محمد 

عبداللطيف احمد درويش
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217 - عمار عاشور حسن المشد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 6943 

ورقم قيد 104397    محل رئيسى  عن مكتب لبيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

شارع الوكاله حاره عبدالغفار امام مسجد المتولى بملك/ هانم ابراهيم كامل الملطى

218 - محمود احمد حامد احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 6944 ورقم قيد 104398    محل رئيسى  عن مكتب مقـاولت, بجهة محافظة المنوفية تل - امام مستشفي 

تل ملك احمد فايز فرج مهدي

219 - ايمان عبد العزيز عبد المعبود العجوز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 6946 ورقم قيد 104400    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية كفر عشما بملك/ محمد 

حسن سليمان سالمان

220 - محمود نصر نصر زهران تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 6947 

ورقم قيد 104401    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله, بجهة محافظة 

المنوفية شبرا زنجي بملك / نصر نصر زهران زهران

221 - نجلء صلح عبدالعزيز السيسى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6954 ورقم قيد 104402    محل رئيسى  عن مصنع البان, بجهة محافظة المنوفية كفرالباجور- بملك/ عبدالسلم 

كامل عبدالسلم الشيخ

222 - محمد مجدي صابر الشيخ علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6955 ورقم قيد 104403    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع اللبـان و مشتقاتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الباجور ملك مجدي صابر ابو المجد الشيخ علي

223 - منال محمود شوقى محمد عبدالبر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 6956 ورقم قيد 104404    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع اللبان ومشتقاتها, بجهة محافظة المنوفية 

كفر الباجور بملك منال محمود شوقى محمد عبدالبر

224 - امال عبد الستار محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6957 ورقم قيد 104405    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية كفر طنبدى بملك/ أحمد عبد 

المنعم عبيده عبد العزيز القصاص بولية والده

225 - سماح حسن محمد حسن الحضرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6965 ورقم قيد 104406    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت, 

بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع المدارس مدينه شبين الكوم بملك محمود فوزي محمد حسن

226 - حسنين ابراهيم محمد حمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 6968 

ورقم قيد 104407    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية عقار رقم 8 شارع سعد 

زغلول بملك / فوزي محمد عماره

227 - يارا محمد عبدالجواد البلونى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6969 ورقم قيد 104408    محل رئيسى  عن تجاره وتسويق بطاطس و حاصلت زراعيه فيما عدا التسويق 

الكتروني وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر زرقان 

مركز تل بملك احمد محمد نبيل صلح الدين سالمان

228 - عبد النبى رضا عبد النبى عرفه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6972 ورقم قيد 104409    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

تل شارع عمر الشقر بملك / مصطفى الدسوقى عبد الحميد ابو على

229 - راضي احمد عبد ربه فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6973 ورقم قيد 104410    محل رئيسى  عن بيـع مستلزمات سبوع, بجهة محافظة المنوفية تـل - ش/عطفه 

العمده - بجوار المطافي ملك عبد الحافظ سيد احمد عبد الحافظ سلومه
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230 - سامى محمود عبدالعال مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6974 ورقم قيد 104411    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد-بملك/ابراهيم 

فتحى ابراهيم طه

231 - محمود ربيع عبدالرؤف جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6976 ورقم قيد 104412    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر البتانون بملك / احمد السيد احمد 

ضيف

232 - محمد رشدى عبدالعال السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6977 ورقم قيد 104413    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيماعدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6 وذلك فى حدود ما تقرة التعليمات, بجهة محافظة المنوفية طريق كوم الشيخ عبيد بملك عنتر على 

محمود عبدالعال

233 - خالد عنتر على عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

6980 ورقم قيد 104414    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6, بجهة محافظة المنوفية مدينة تل - طريق كوم الشيخ عبيد بملك / عنتر على محمود عبد العال

234 - هيثم محمود السيد الشرابي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 6981 

ورقم قيد 104415    محل رئيسى  عن مكتب تـوريدات )ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله(, بجهة 

محافظة المنوفية البتانون ملك صبرين محمد سيد احمد الصيفي

235 - محمد مهني فهيم نجم الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

6992 ورقم قيد 104416    محل رئيسى  عن مصنع خراطيم بلستيك, بجهة محافظة المنوفية الخضره بملك / 

حلوتهم عبدا علي غنيم

236 - عبدالرحمن صابر عبدالسلم السعداوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 6997 ورقم قيد 104417    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة المنوفية الماي

237 - مها صابر سيداحمد الجبالى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7007 ورقم قيد 104418    محل رئيسى  عن تجاره عطاره واعلف وسلع تمونيه, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه كفر ربيع مركز تل بملك سعيد عبدالرحمن ابراهيم

238 - وائل عبدالعظيم رضوان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7009 ورقم قيد 104419    محل رئيسى  عن بيع وجبات سريعه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه عقار رقم 5 

شارع غزل شبين الكوم مدينه شبين الكوم بملك عماد فتحى يوسف محمد ابراهيم

239 - صفاء سعيد السيد ابوالمير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7012 ورقم قيد 104420    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفرطنبدى-

بملك/ عبدالمعطى احمد حفناوى

240 - حسام محمد بسيوني الملح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7020 ورقم قيد 104421    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع الحريه بملك / حسام محمد 

بسيوني الملح

241 - ابراهيم عادل ابراهيم الغمرينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7021 ورقم قيد 104422    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية زاوية الناعورة

242 - سلمه مصطفي محجوب حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7077 ورقم قيد 104435    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بحري السكه الحديد بملك / صبحي محمود محمد
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243 - احمد حسين محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7027 

ورقم قيد 104424    محل رئيسى  عن خردوات وملبس تجزئة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

المنوفية المصيلحة ـ بملك حسين محمد احمد منصور

244 - محمد عبدالمجيد عبدالوارث شهاب الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 7035 ورقم قيد 104425    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية البتانون 

بملك/ عبدالرحمن شوقى عبدالرحمن المحروق

245 - مريانا عزمى صبرى باسيلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7047 ورقم قيد 104426    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه حريمى فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة المنوفية شارع عمر الشقر بملك/ منى عبدالحميد محمود الشبشيرى

246 - كريم عبدالرشيد فوزي ابراهيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7061 ورقم قيد 104427    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام, بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك 

بملك / سامي انورعبدالحليم

247 - على محمد على موسى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7065 

ورقم قيد 104428    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا النت وتوريد العماله, بجهة محافظة 

المنوفية سرسنا بملك / مروه جمال ابراهيم النشار

248 - عصام عبد العزيز على المغربى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7066 ورقم قيد 104429    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة )19( و الفقرة )36( من 

المجموعة )6(, بجهة محافظة المنوفية شارع محمود غنيم بملك نسرين محمد حسن ابو هامر

249 - طارق احمد محمود عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7069 ورقم قيد 104430    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية القرنين بملك /

احمد رزق سليم خليفه

250 - علء عوض ا مرزوق احمد السدودى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7070 ورقم قيد 104431    محل رئيسى  عن تجارة عطاره ومواد بقوليه, بجهة محافظة المنوفية كفر 

البتانون بملك / عوض ا مرزوق احمد السدودى

251 - ايمان احمد عبد اللطيف قاروب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7072 ورقم قيد 104432    محل رئيسى  عن مركز تنمية مهارات فيماعدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية المصيلحه بملك/ رجب عبد العزيز عبد الشافى مكى

252 - سها محمد كمال يوسف مندور تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7075 ورقم قيد 104433    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك/ هانى محمد كمال 

يوسف مندور

253 - مدحت انور محمد عبدالرازق مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7076 ورقم قيد 104434    محل رئيسى  عن تجاره ورقيات واطباق بلستيك, بجهة محافظة المنوفية 

شارع سيدى فايد بملك/ منى محمود عبدالحميد عليوه

254 - ايمان رمضان السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7078 ورقم قيد 104436    محل رئيسى  عن مصنع جوارب, بجهة محافظة المنوفية منشاة عصام 14 ش/ 

حديقة الطفل بملك / مروه شوقى احمد فتح الباب

255 - احمد محمد عبد الصادق مرسى الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7084 ورقم قيد 104437    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية ميت الموز 

بملك/ احمد محمد عبد الصادق مرسى الفقى
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256 - ايهاب رأفت عبد الفتاح السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7092 ورقم قيد 104438    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة و توريدات ) فيما عدا مجالت النترنت و 

توريد العمالة (, بجهة محافظة المنوفية شارع المصنع بملك ثناء محمود حافظ على

257 - عادل عبدالعزيز محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7093 ورقم قيد 104439    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه عمروس مركز الشهداء 

بملك صباح محمد احمد المصرى

258 - حنان عيد عبد النبى احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7095 ورقم قيد 104440    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم عقار 38 ش/ 

الصيرفى بملك / روحيه عبد الرؤف ابراهيم عبد الكريم

259 - سمير ملك حبشى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7096 ورقم قيد 104441    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع خليا النحل الخشبية, بجهة محافظة المنوفية 

البتانون -ش مسجد السادات بملك/ نفين عيد عبده سيدهم

260 - شفيق عبدالحليم محمود ابوالنجا تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7097 ورقم قيد 104442    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية طريق ميت خاقان ـ 

بملك هانى السيد عبدالرحمن شرف الدين

261 - امير مصطفى عبدالسميع حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7099 ورقم قيد 104443    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العمالة والنترنت, بجهة محافظة 

المنوفية شارع الحرية بملك ساره مختار عبدالحكيم خليل

262 - رجب محمود عبد الستار حسن عويس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7103 ورقم قيد 104444    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة المنوفية طنبدى 

بملك صابحة مسعود السيد عوض

263 - على ابراهيم امين داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7106 

ورقم قيد 104445    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية طوخ-دلكه بملك/محمد خالد 

ابوالفتوح اسماعيل

264 - حماده محمد ربيع عبدالسميع جنينه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7109 ورقم قيد 104446    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجاريها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

سبك الضحاك مركز الباجور بملك وائل محمد غزال عبدالحميد

265 - محمد اشرف سعيد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7111 

ورقم قيد 104447    محل رئيسى  عن بيع كاوتش و بطاريات, بجهة محافظة المنوفية سرسنا بملك اشرف سعيد 

محمد سليم

266 - راجى مدحت محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7112 

ورقم قيد 104448    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم شارع 

جمال عبد الناصر عمارة الفقى بملك / مدحت محمد متولى

267 - مصطفى محمد ابوالمكارم عبدالغفار زين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 7118 ورقم قيد 104449    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه ميت البيضا مركز الباجور بملك ورثه ابراهيم  ادهم محمد

268 - حسام محمد مختار صدقه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7124 

ورقم قيد 104450    محل رئيسى  عن بلى ستيشن ) فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه (, بجهة محافظة المنوفية بابل بملك احمد محمد مختار صدقه
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269 - شيماء خالد امين ابو شنب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7126 

ورقم قيد 104451    محل رئيسى  عن بيـع ملبس )ما عدا الزي العسكري(, بجهة محافظة المنوفية دراجيل ملك 

دولت احمد عبد المقصود

270 - ماجد علي ابراهيم عبد الغفار قبال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7142 ورقم قيد 104452    محل رئيسى  عن بيـع اعلف, بجهة محافظة المنوفية ميت الموز ملك مهدي احمد 

عبد العزيز

271 - هانى محمد حسين فول تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7147 

ورقم قيد 104453    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه شارع الجلء البحرى برج تبارك بملك قدري غازى محمد احمد

272 - محمد فؤاد كمال قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7148 

ورقم قيد 104454    محل رئيسى  عن مطعـم, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/جمال عبد الناصر - 

بجوار سور نادي الجهوريه ملك هاني محمد محمد ابو المجد

273 - محمد رمضان عبدالنبى الغندور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7149 ورقم قيد 104455    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية دناصور - عزبه الطاميه بملك 

شعبان عبدالنبى عبدالغنى

274 - علء جمال الدين محمد السنباطى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 7150 ورقم قيد 104456    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه -بملك/ 

جمال الدين محمد السنباطى

275 - كريم جمال مصطفى ابوحشيش تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7151 ورقم قيد 104457    محل رئيسى  عن ورشه تركيب اجناب سيارات, بجهة محافظة المنوفية مركز شبين 

الكوم كفر طنبدى بملك سعيد عبدالرحيم محمد ابراهيم

276 - ستيته نور محمد بردانه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7160 

ورقم قيد 104458    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان مركز شبين الكوم بملك 

مصطفى جابر السيد بردانه

277 - احمد محمد محمد الغلبان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7161 

ورقم قيد 104459    محل رئيسى  عن تجاره باب وشباك وموبليا, بجهة محافظة المنوفية منشاة السادات بملك 

حسن محمد عبدالعزيز

278 - احمد حمدي محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7162 ورقم قيد 104460    محل رئيسى  عن مكتب نقل بـري )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي - ما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة المنوفية شبرا بتوش ملك خيرت حامد 

عبد الفتاح عبد الل

279 - سعيد محمد طلبه السعدني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7167 

ورقم قيد 104461    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية زاويه بمم بملك / علي عبدالفتاح السيد

280 - سعيد توفيق احمد عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7168 

ورقم قيد 104462    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال بعد الحصول علي التراخيص من 

جهاز النقل الداخلي والدولى ومن الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر طنبدى مركز شبين الكوم 

بملك توفيق احمد عيسوى محمد

Page 23 of 81 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

281 - محمد شعبان محمد عبدالمعبود تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7174 ورقم قيد 104463    محل رئيسى  عن بقالة وتجارة المجمدات, بجهة محافظة المنوفية اسطنها ـ بملك 

محمد حامد صبحى بدوى

282 - ايه ا عبدالرسول سليمان الحصرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7176 ورقم قيد 104464    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية 0شارع محمود شاهين 

بملك/ عبدالحميد شحات احمد يوسف

283 - ساميه عبد ا مصطفى عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7185 ورقم قيد 104465    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية ش المرور 

بملك/ نجاة ابراهيم احمد محمد

284 - نجلء فتحى خليل ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7188 

ورقم قيد 104466    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون مركز شبين الكوم بملك 

محمد السيد محمد

285 - شعبان مصطفى محمد حرحش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7201 ورقم قيد 104467    محل رئيسى  عن بيـع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه كمشيش مركز تل بملك عبدالحليم محمود جابر

286 - عبد المقصود القطب عبد المقصود محروس تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 7204 ورقم قيد 104468    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية ش/ 

الشيخ فؤاد بملك/ مصطفى عبد الفتاح احمد زيان

287 - حمدى المتولى السيد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7209 ورقم قيد 104469    محل رئيسى  عن تجهيز وحفظ الفاكهه والخضر, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

الشهداء شارع السنترال القديم بملك ورثه المتولى السيد خليل الشافعى

288 - ماجده على ابو اليزيد احمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7210 ورقم قيد 104470    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك, 

بجهة محافظة المنوفية بمم بملك/ عز الدين سعد زغلول ابو اليزيد نصار

289 - محمد عزمى عبدالفتاح احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7217 ورقم قيد 104471    محل رئيسى  عن بيـع اعلف وبقوليات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه سماليج 

مركز تل بملك حنان محمد صبحى احمد العبساوى

290 - محمد عطيه احمد السوسانى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7221 ورقم قيد 104472    محل رئيسى  عن تجاره كهرباء, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر ربيع مركز تل 

بملك محمد عبدالسلم محمد

291 - احمد خالد عبدالحميد محمد نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7222 ورقم قيد 104473    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة المنوفية شارع طلعت حرب امام 

سيف للسياحة بملك احمد خالد عبدالحميد محمد نورالدين

292 - محمد مجدى حسن سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7228 

ورقم قيد 104474    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة المنوفية الماى بملك سامى عباس مصطفى 

صقر

293 - عبدا محمد مأمون محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7230 

ورقم قيد 104475    محل رئيسى  عن بيع جلود, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شبين الكوم شارع ابوالغار 

بجوار مسجد سيف بملك فيصل صبحى موسل
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294 - محمد فرج ا السيد البغل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7231 

ورقم قيد 104476    محل رئيسى  عن بيـع اعلف, بجهة محافظة المنوفية البتانون ملك زكي قاسم

295 - فتوح احمد فتوح الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7232 ورقم قيد 104477    محل رئيسى  عن وكالة خضار وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك / احمد 

فتوح الشرقاوى

296 - احمد سعيد الشحات ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7233 ورقم قيد 104478    محل رئيسى  عن بيـع ملبس جاهزه )ما عدا الزي العسكري(, بجهة محافظة 

المنوفية تـل - ش/ مصر الجديده ملك فؤاد , علوي , طلعت اولد احمد سلمه

297 - ياسر سليمان ابراهيم ناصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7234 ورقم قيد 104479    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية شبرابتوس بملك 

منال سليمان ابراهيم ناصف

298 - جمال محمد جمال البدري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7239 

ورقم قيد 104480    محل رئيسى  عن كشك وبيع حلوي وسجائر, بجهة محافظة المنوفية المنطقه الرابعه شارع 

انور السادات شارع الشهيد جوده بملك / الوحده المحليه لمركز ومدينه تل

299 - ضاهر سعيد مليجى محفوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7240 ورقم قيد 104481    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وعطاره ومقله, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان- 

بملك/ كريم صبحى القاضى

300 - محمد صبحى سعد سجرجو تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7245 ورقم قيد 104482    محل رئيسى  عن مطعم فول و طعميه, بجهة محافظة المنوفية زناره-بملك/فوزى 

فهيم محمود المنوفى

301 - طاهر رشدى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7252 

ورقم قيد 104484    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون بملك جمال رشدى محمد 

صالح

302 - خالد سيد احمد محمود الربعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7254 ورقم قيد 104485    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة المنوفية 

كفرمصلحه- بملك/ محمد محمد ابراهيم

303 - خليل ابراهيم عبد العال نصيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7258 ورقم قيد 104486    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور ش/ 

الجيش بملك / سماح مسعد على

304 - اسامه ابراهيم الصاوى جويلى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7259 ورقم قيد 104487    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش طريق مصر بملك/ 

اسماعيل فهمى اسماعيل

305 - محمود صلح الدين عبد الفتاح البابلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 7261 ورقم قيد 104488    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميـه )ما عدا توريد العماله و خدمات 

النترنت(, بجهة محافظة المنوفية كفر طبلوها ملك محمد سعيد محمد شعبان

306 - جمال على عبدالخالق شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7262 ورقم قيد 104489    محل رئيسى  عن بيع حدايد, بجهة محافظة المنوفية كفربتبس بملك سامبه متولى 

ابراهيم عمر
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307 - محسن محمد السيد احمد المام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7263 ورقم قيد 104490    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهة, بجهة محافظة المنوفية شارع احمد 

عرابى بملك حمدى فرجانى رشوان

308 - قمرات رشاد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7265 

ورقم قيد 104491    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية مسجد الخضره بملك نزيه حمدى حامد

309 - محمد محمود احمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7266 ورقم قيد 104492    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية شارع سعد سالمان البر الشرقى 

بملك/ نبيل محمد وهبه امام

310 - شرف فتحي صالح عامر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7267 

ورقم قيد 104493    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر الشيخ شحاته بملك 

/ شرف فتحي صالح عامر

311 - محمد عبده عبد الرحيم عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7270 ورقم قيد 104494    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية كفر طنبدى بملك/ 

عصام محمد ابراهيم طاحون

312 - عادل مصطفي مصطفي رداد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

7277 ورقم قيد 104495    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامـه )حكوميه فقط( و مقاولت حكوميه )ما عدا 

خدمات النترنت و توريد العماله(, بجهة محافظة المنوفية ميت خلف ملك وفاء زهير السيد

313 - وائل مبروك توفيق غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7279 

ورقم قيد 104496    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة المنوفية كفرالمصيلحه-بملك/ امير على 

محمد مبارك

314 - سهيله محمد شحاته العدوى حموده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7284 ورقم قيد 104497    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر قرشوم بملك/ صلح عبد الحليم 

احمد

315 - حسنى مصطفى محمود مراد تاجر فرد  رأس ماله 1,500.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7285 ورقم قيد 104498    محل رئيسى  عن كهربائى تركيبات, بجهة محافظة المنوفية شنوفة بملك محمود 

مصطفى محمود مراد

316 - عبد الرحمن محمد بدوى البديوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7286 ورقم قيد 104499    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد 

العماله, بجهة محافظة المنوفية كمشيش بملك/ مصطفى عبد العزيزمحمد الطوخى

317 - جابر فوزي عبد العزيز عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7288 ورقم قيد 104500    محل رئيسى  عن بيـع خضار و فاكهه, بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك 

ملك محمد عبد ا عبد الفتاح صالح

318 - عزت نصيف لبيب عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7295 ورقم قيد 104501    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية حصة مليج بملك/ 

مريم جورجى ميخائيل غالى

319 - نبيله محمد عرفه شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7303 

ورقم قيد 104502    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة المنوفية كفر الدوار 

بملك / محمد احمد احمد على
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320 - هاله عفيفي امام محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7304 

ورقم قيد 104503    محل رئيسى  عن بيـع كتب بالتجزئه و الدوات الكتابيه )ما عدا تصوير المستندات(, بجهة 

محافظة المنوفية كفر الدوار ملك نزيه موسي السيد

321 - احمد محمود محمد الخالدي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7305 

ورقم قيد 104504    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة المنوفية سرسنا- جسر المشروع /بملك / 

ميلد صبحي سليمان سيدهم

322 - شيماء زكريا عبدالعال طايل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7306 ورقم قيد 104505    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية دناصور-بملك/اسماء محمود لبن

323 - محمد شبل جابر القفل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7310 

ورقم قيد 104507    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك حمدى محمد مبروك 

بدران

324 - اسماء السيد عبد المنعم بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7311 ورقم قيد 104508    محل رئيسى  عن محل بيع خردوات, بجهة محافظة المنوفية مدينة تل شارع 

التحرير بملك / سامى السيد على

325 - هبة سامى السيد كشك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7312 

ورقم قيد 104509    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العمالة ومجالت النترنت ( و استيراد 

وتصدير ) فيما عدا المجموعة )19( و الفقرة )36( من المجموعة )6(, بجهة محافظة المنوفية شارع عبد الحميد 

بدوى متفرع من شارع الجيش بملك محمد فرج عبد النعيم قاسم

326 - ايهاب ابراهيم السيد عامر خطاب تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

7314 ورقم قيد 104510    محل رئيسى  عن زيوت سيارات, بجهة محافظة المنوفية حصة مليج بملك/ ابراهيم 

السيد عامر خطاب

327 - آية سعيد عبد العال عبد الغنى الخباز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 7315 ورقم قيد 104511    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية شارع عمر بن الخطاب بملك 

مرسى ابراهيم مرسى

328 - محمد فوزي موسي قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7316 

ورقم قيد 104512    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك / فوزي موسي 

قاسم
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فروع الفراد

1 - عبد المنعم حسن عبدالمنعم السيد بكر  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   6295 ورقم قيد   56287  محل 

فرعى  عن مقله لب  بجهة محافظة المنوفية اجهور الرمل بملك/ بليغ عمر طه

2 - محمد احمد عبدالرحمن زيتون  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   6328 ورقم قيد   93564  محل فرعى  

عن توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و خدمات النترنت( و مستلزمات طبيه  بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - 

امام مستشفي شبين الكوم التعليمي ملك تامر عبده محفوظ محمد سلطان

3 - محمد احمد محمد شنيشن  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   6390 ورقم قيد   92034  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة المنوفية دراجيل بملك هانى محمد محمد الشيخ

4 - سلمه محمد رزق  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   6368 ورقم قيد   104224  محل فرعى  عن تعدل 

النشاط الى مكافحه افات وحشرات صحه عامه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان / مدينة شبين الكوم _ شارع نمره البر الشرقى _ اسامة مصلحى اسماعيل

5 - حسن على عشرى حميده  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   6428 ورقم قيد   67895  محل فرعى  عن 

توريدات عامه فيما عدا النت وتوريد العماله  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات ش/ الطائف الوحده المهنيه رقم 3 

بالدور الول علوى رقم 2 مدخل أ السكنيه الولى بملك / ابتسام ابراهيم محمود الزهار

6 - طلعت محمد عزيز موافى  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   6432 ورقم قيد   97522  محل فرعى  عن 

تجارة رخام  بجهة محافظة المنوفية شارع مصطفى الشرقاوى خلف بنزينة الباجورى بملك/ احمد سمير راشد محمد

7 - مروه محمد المهدى محمد جبريل  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   6435 ورقم قيد   103371  محل 

فرعى  عن مخزن لتجاره اعلف  بجهة محافظة المنوفية بهناى -بملك/  محمد المهدى محمد جبريل

8 - محمد أحمد عماد الدين عبد العاطى مليجى  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   6579 ورقم قيد   62476  

محل فرعى  عن مخزن لتجارة اضافات اعلف واسمده ومبيدات وبذور ومخصبات زراعيه وتوكيلت تجاريه 

وتوريدات فيما عدا النت وتوريد العماله  بجهة محافظة المنوفية مليج بملك / احمد عماد الدين عبد العاطى مليجى

9 - سعيده عزت فرجانى محمد عبد الرحيم  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   6598 ورقم قيد   93009  

محل فرعى  عن مشغل تفصيل ملبس  بجهة محافظة المنوفية جزيرة الحجر بملك/ احمد الخنيزى نور الدين البياع

10 - محمد خفاجي عامر شريف  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   6617 ورقم قيد   67599  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره دهانات  بجهة محافظة المنوفية امام سوق الجمله طريق قويسنا شبين الكوم بملك / احسان احمد 

واصف عثمان

11 - هانى محمد كمال يوسف مندور  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   6614 ورقم قيد   81004  محل 

فرعى  عن تجارة اسمده  بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك/ هانى محمد كمال يوسف مندور

12 - ابراهيم احمد طلحه فايد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   6654 ورقم قيد   104303  محل فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة الغربية طنطا شارع القطب عبدا من الحكمه ملك سعديه محمدى الدالى

13 - ابراهيم احمد طلحه فايد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   6654 ورقم قيد   104303  محل فرعى  

عن كافيه  بجهة محافظة المنوفية الكوم الخضر قبل جامع الفتح بملك شبل السيد شبل السعدنى

14 - ناصر ابراهيم مبروك قشطه  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   6699 ورقم قيد   68255  محل فرعى  

عن مقاولت مقاولت عامه  بجهة محافظة المنوفية جزيره الحجر-بملك/ ابراهيم مبروك محمد قشطه

15 - سمير محمد حسن شعير  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   6713 ورقم قيد   85541  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  بجهة 

محافظة المنوفية شارع كمال النجار بملك / حسام الدين عبدالمعبود علم الدين

16 - سعد محمد سعد احمد ) ورشه سعد لللوميتال (  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   6716 ورقم قيد   

104317  محل فرعى  عن اصبح / ورشة الوميتال وتشكيل معادن بانواعها من الستائر و الشيش حصيره و البواب 

وكبائن الحمام و الدرابزين و ابواب الجراجات و الفواصل الخشبية و الستيراد و التصدير ) مرفق شهادة من غرفة 

الصناعات الهندسية لسنة 2022 (  بجهة محافظة المنوفية الوحدة رقم 98 المنطقة الصناعية المطورين مجمع 

الصناعات الصغيرة و المتوسطه - ياسر سلمة عبدالمعطى الفقى
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17 - محمود عبدالباسط عبدالقادر على عثمان  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   6766 ورقم قيد   80308  

محل فرعى  عن ورشة تركيب الوميتال  بجهة محافظة المنوفية المصيلحه -ميت خلف بملك/ ياسر ضياء الدين 

عبدالحليم

18 - زين محمد محمود دعبس  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   6814 ورقم قيد   66802  محل فرعى  

عن ورشـة نجارة مميكنة  بجهة محافظة المنوفية كفر زرقان - عزبه جمعه ملك زين محمد محمود دعبس

19 - عز الدين محمد على الجزار  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   6834 ورقم قيد   78597  محل فرعى  

عن مصنع بلستيك  بجهة محافظة المنوفية ميت خلف بملك/ عز الدين محمد على الجزار

20 - طارق مصلحى عبد الرحيم التطاوى  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   6862 ورقم قيد   91951  محل 

فرعى  عن مزرعة دواجن وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك/ سعيد أحمد متولى المعتوق

21 - محمد كمال سعيد بلقيطي  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   6842 ورقم قيد   101828  محل فرعى  

عن حظيرة مواشـي وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية مليج - ش/ العنبيه الجديده ملك طارق محمد سيد احمد

22 - محمد كمال سعيد بلقيطي  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   6840 ورقم قيد   101828  محل فرعى  

عن حظيرة مواشـي وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية مليج - اول طريق ميت فارس ملك محمد وصال السنجرجي

23 - محمود ابراهيم محمود الهبله  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   6894 ورقم قيد   101280  محل 

فرعى  عن تعبئة مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية 3 شارع محمد عبد العظيم بملك/ كمال محمد على البنا

24 - محمد انورالسيد بدر  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   6949 ورقم قيد   102904  محل فرعى  عن 

بقاله وتموين  بجهة محافظة المنوفية كوم الضبع بملك/ انورالسيد بدر

25 - عمرو ابراهيم طه الجندى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7026 ورقم قيد   91002  محل فرعى  

عن  مخبز افرنجى وحلويات غربيه  بجهة محافظة المنوفية مدينه تل -  الدور الرضى والثانى علوى بشارع متفرع 

من طريق تل - كفر الشيخ سليم بملك ابراهيم طه الجندى

26 - سعيد مسعد محمد احمد صقر  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   7030 ورقم قيد   103426  محل 

فرعى  عن بيع حلويات  بجهة محافظة المنوفية ش الجيش - ملك / محمد محمود عبدالحميد العشماوى

27 - ابتسام عبدالحليم محمود ابوالنجا  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7101 ورقم قيد   98583  محل 

فرعى  عن ايجار فساتين سواريه  بجهة محافظة المنوفية مدخل ميت خاقان بملك/هانى السيد عبدالرحمن شرف الدين

28 - عثمان مصطفى ابراهيم زغلول  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   7276 ورقم قيد   95888  محل 

فرعى  عن مزرعة ارانب وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه بملك/ عيد ممدوح عبد الحميد عيد

29 - فهيم فهيم ابراهيم الجندى  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   7320 ورقم قيد   56534  محل فرعى  

عن صيدليـه  بجهة محافظة المنوفية كفر حجازي ملك ماجده حميده محمد الجمل

30 - أحمد عبد الستار عبد العظيم خير ا  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   7323 ورقم قيد   64229  محل 

فرعى  عن خلط وتعبئة وتجارة اسمده ومخصبات زراعيه وبودره سائله ومغلفه  بجهة محافظة المنوفية ورش ارقام 

24 و 25و 26 و27 بالدور الول علوى - ورش الحرفيين

31 - مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   7298 ورقم قيد   76709  محل 

فرعى  عن بيـع مبيدات حشريه و مواد كيماويه و التعاقدات و التوريدات و صيانه حمامات السباحه )ما عدا خدمات 

النترنت و توريد العماله(  بجهة محافظة المنوفية مليج ملك محمد السيد مصطفي ابو مسلم
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قيود الشركات

1 - شركه/ سالي شعبان عبد ربه و شركاها شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    6269 ورقم قيد  104189    مركز عام  عن مكتب رحلت داخليـه  بجهة محافظة المنوفية سرسنا 

ملك محمود شبل الزناتي ابو عرب

2 - شركه/ ناهد فتحي عبد العزيز عمار و شريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    6364 ورقم قيد  104222    مركز عام  عن مقاولت عامه و توريدات 

عموميه )ما عدا توريد العماله و خدمات النترنت( و تشطيبات  بجهة محافظة المنوفية فيشا الصغري - ش/ 

الوحده الوطنيه ملك ناهد فتحي عبد العزيز عمار

3 - عبد الحكيم سعيد عبد الحكيم سعفان وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    6753 ورقم قيد  104335    مركز عام  عن مقاولت عامه وتشطيبات 

وتوريدات عموميه فيما عدا النت وتوريد العماله  بجهة محافظة المنوفية الخضره بالدور الثالث بملك / بدر سعيد 

عبد الحكيم عفيفى

4 - شركة/ مصطفى عبد العزيز على البزار وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    6756 ورقم قيد  104336    مركز عام  عن تجارة مستحضرات تجميل 

والتصنيع لدى الغير  بجهة محافظة المنوفية 21 ش/ عبد المنعم حمزه الدور الثانى علوى بملك/ سماح فكرى 

كامل هلله

5 - شركه السيد اسماعيل ابراهيم المليجي وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    6882 ورقم قيد  104371    مركز عام  عن المقاولت العامه  بجهة محافظة 

المنوفية 10شارع محمد حجازي البرالشرقي بملك / سعيد خالد سعيد علم

6 - شركة / محمد السيد حمدى حامد الوانسى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    6945 ورقم قيد  104399    مركز عام  عن بيع وتجارة السمده الزراعيه 

للتنميه الزراعيه  بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم شارع / ترعة النصريه خلف مجمع مواقف شبين 

الكوم بملك / سناء محفوظ هاشم زناتى

7 - شركه حاتم حسن ابراهيم خاطر وشريكه احمد عبدالمعطي عبدالمولي سلمه شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    7247 ورقم قيد  104483    مركز عام  عن 

توريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله  بجهة محافظة المنوفية عقار رقم 32 شارع صبري ابو علم 

بجوار ارض ملك جمال عوكل بملك / توفيق لطيف توفيق

8 - شركه/ احمد ياسر احمد حفناوي و شريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    7307 ورقم قيد  104506    مركز عام  عن المقاولت العموميه و التوريدات العموميه )ما عدا 

توريد العماله و خدمات النترنت(  بجهة محافظة المنوفية كفر طنبدي - ش/ احمد الظابط ملك احمد حفناوي 

السيد الحفناوي

فروع الشركات

1 - شركة الوادى لتجارة الخشاب   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    6864 ورقم قيد   99802   

فرعى  عن تجاره الخشاب  بجهة محافظة المنوفية شارع زهران من شارع طلعت حرب بملك / السيد عبد 

الحكيم عبد ا

2 - شركه محمد عبدالقادر حسن ابوشادى وشريكته   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    6864 ورقم قيد   

99802   فرعى  عن تجاره الخشاب  بجهة محافظة المنوفية شارع زهران من شارع طلعت حرب بملك / السيد 

عبد الحكيم عبد ا
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 محو - شطب

1 - ليلى رمضان العجوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41966 قيد فى 12-06-1991 برقم ايداع  1490 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحية القيد وذلك لعتزال التجارى نهائيا

2 - اسلم ابراهيم فرحات شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   56994 قيد فى 09-02-2003 برقم ايداع  388 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لوفاة صاحب الشأن الي رحمه ا تعالـي

3 - هيثم شبل محمد الخليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66861 قيد فى 28-09-2009 برقم ايداع  2489 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

4 - محمد بدر ابراهيم بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   96389 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  2732 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

5 - احمد بهاء الدين محمد عبد العزيز خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   101750 قيد فى 10-11-2021 برقم 

ايداع  8007 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

6 - فايز محمد سيد احمد ميز  تاجر فرد سبق قيده برقم   102153 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  9060 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

7 - محمد السيد عبدالفتاح ابراهيم الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   102258 قيد فى 23-12-2021 برقم 
ايداع  9341 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

8 - محمد رأفت عبد المعبود بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   75315 قيد فى 04-03-2014 برقم ايداع  897 
وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

9 - وفاء صلح الدين جابر الشهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84973 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع  

2010 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره 

نهائيآ

10 - اشرف رضا طه الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   92604 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع  2963 
وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

11 - مجدى مروان حسن يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   95277 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع  43 
وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

12 - منال رجب محمد سحبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   98208 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  6936 
وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

13 - سعد فتحى سعد حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   103898 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع  

6074 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

14 - حميدة فتوح محمد عزالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   59510 قيد فى 11-01-2005 برقم ايداع  116 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

15 - محمد رضا ابو اليزيد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80756 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع  

702 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

16 - ايهاب الجيوشى مرسى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   87641 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع  

799 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عن

17 - سعديه احمد شعبان السماحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   93374 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع  

5065 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

18 - ناديه عبد المجيد أبو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   58178 قيد فى 02-12-2003 برقم ايداع  

3371 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره 

نهائيآ

19 - عبد الحميد محمد مخيمر ابو احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63902 قيد فى 03-12-2007 برقم ايداع  

3798 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للوفاه
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20 - هناء محمد عبدة محمد صليحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   78998 قيد فى 23-06-2015 برقم ايداع  
3301 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

21 - منى محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   87324 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع  7756 وفى 
تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

22 - محمود فوزى زكى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   99275 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  1606 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

23 - منال أبو العنين محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63957 قيد فى 11-12-2007 برقم ايداع  
3955 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

24 - أحمد عبدالمحسن أحمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68214 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع  

1867 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيدوذلك للستغناء عنه

25 - ابراهيم عبد الرازق ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   69021 قيد فى 05-12-2010 برقم ايداع  

4136 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

26 - محمد حامد رواش سيد أحمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71763 قيد فى 26-06-2012 برقم 
ايداع  2453 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد و ذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

27 - مروة زين العابدين شحاته على غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   77110 قيد فى 10-11-2014 برقم 

ايداع  4616 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

28 - محمد عبد اللطيف محمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   86834 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع  
6512 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

29 - محمد السيد عبدالمطلب نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   88655 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع  
2579 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

30 - تم تعديل السم التجارى ليصبح على اشرف على حشاد )الحشاد لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   93809 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع  6201 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - 

شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

31 - احمد رمضان السيد عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   95119 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع  
9486 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

32 - ياسر عبدالهادى احمد ابوفايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95975 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  

1608 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للوفــــاة

33 - شريهان محمد رشاد عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   96350 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع  
2660 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

34 - منى محمود محمد تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم   98818 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  421 
وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت حصيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

35 - ايه عبدالرحمن على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   98230 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  

6982 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

36 - ماري سمير حنا بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   100576 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  5013 
وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

37 - فتحى عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48178 قيد فى 15-04-1998 برقم ايداع  1014 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لوفاة التاجر الى رحمة ا تعالى

38 - سميره عبد الونيس بعبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   51139 قيد فى 11-11-1999 برقم ايداع  3723 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

39 - فتحى عبد الفتاح ابراهيم خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   71616 قيد فى 21-05-2012 برقم ايداع  

2038 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لوفاة التاجر الى رحمة ا تعالى

40 - احمد توكل السعيد عمرية  تاجر فرد سبق قيده برقم   75112 قيد فى 03-02-2014 برقم ايداع  424 
وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 
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41 - نجاة صلح وهيدى دودو  تاجر فرد سبق قيده برقم   92912 قيد فى 07-05-2019 برقم ايداع  3860 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

42 - أيمان محمد عباس ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   54923 قيد فى 25-08-2001 برقم ايداع  
2883 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

43 - ماجدة شعبان محمد حامد دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم   69847 قيد فى 18-05-2011 برقم ايداع  

1804 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

44 - عبدالرحمن أبواليزيد عبدالرحمن العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72166 قيد فى 17-09-2012 برقم 

ايداع  3420 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

45 - علء عاطف حامد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   72669 قيد فى 06-12-2012 برقم ايداع  4631 
وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

46 - جان سمير ميخائيل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   74118 قيد فى 15-09-2013 برقم ايداع  

3614 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

47 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   76421 قيد فى 20-06-2022 برقم 

ايداع  5270 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء 

عنه

48 - محمد صبحى محمود عمرية  تاجر فرد سبق قيده برقم   92979 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع  
4003 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

49 - يسريه عبد الفتاح سعد محمد حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   94823 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  

8823 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

50 - سلوى عبد العظيم سيد احمد نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم   100253 قيد فى 17-06-2021 برقم 

ايداع  4184 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

51 - اماني محمد سليمان عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   101458 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  7302 
وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

52 - عتاب شكرى امام يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   79715 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع  4965 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفت القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

53 - مها احمد عبدالنبى شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   81827 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع  3275 
وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

54 - احمد عبد العزيز سعد قايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89214 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع  4279 
وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

55 - تامر صابر عكاشه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   96806 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  3647 
وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

56 - تفاحه عبد التواب سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33485 قيد فى 08-06-1983 برقم ايداع  1486 

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

57 - بيشوى ميلد صبحى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   68623 قيد فى 15-09-2010 برقم ايداع  

3173 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

58 - ايناس فرج عبد المنجى حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78847 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع  
2937 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد و ذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

59 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   88924 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع  6531 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 

6531 وذلك للستغناء عنه نهائيا

60 - ابراهيم على على زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   100387 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  4565 
وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 
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61 - على حسن عبدالخالق شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   102383 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

3376 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع ولذلك للستغناء عنه

62 - عديله فتح الله احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   103978 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  

5515 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه نهائيا

63 - محمود على محمود ابو سعدة  تاجر فرد سبق قيده برقم   47385 قيد فى 04-10-1997 برقم ايداع  

2982 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

64 - مصطفى على محمد عفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   92744 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع  3385 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

65 - محمد عبدالفتاح منصور محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   96888 قيد فى 23-06-2022 برقم 

ايداع  5378 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم إلغاء المحل الرئيسي الخر للستغناء عنه 
نهائيــا 

66 - عبد المنعم ابراهيم السيد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   104070 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  
5824 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

67 - تامر محمد عباده السحيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   104074 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  
5843 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

68 - احمد فرج ا احمد شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   92337 قيد فى 14-03-2019 برقم ايداع  
2303 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

69 - سامية عبد الخالق على عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   99453 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  

2012 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره 

نهائيآ

70 - احمد جمال الدين ابوالعل مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   101000 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع  
6115 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيــا 

71 - اسماء توفيق محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   102448 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  376 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

72 - اسماء رمضان كمال سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   102713 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع  

4892 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه نهائيا

73 - حسين محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   60556 قيد فى 27-09-2005 برقم ايداع  2716 وفى 

تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لوفاة صاحب الشأن الي رحمة ا تعالـي

74 - وجية على عبد ا عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   79714 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع  4963 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

75 - على محمد على عفيفى القزعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   88209 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  
5570 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا 

76 - محمد زكريا عبدالسلم زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   93695 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  
5861 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

77 - محمد عبد المجيد عبد الوارث شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   97190 قيد فى 2020-09-24 

برقم ايداع  5185 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه 
نهائيا 

78 - محمد عبدالمجيد عبدالوارث شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   97190 قيد فى 03-09-2020 برقم 

ايداع  4506 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

79 - محمد فرج مندوهى عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   98405 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع  

7392 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

80 - ياسر سالم على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101172 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  6578 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه
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81 - احمد عبد الحميد بلتاجي بلوز  تاجر فرد سبق قيده برقم   101714 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

7892 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

82 - محمد سيد احمد سيد احمد الصعيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   95304 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع  

108 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

83 - رضا ربيع عبدالقوى تليس  تاجر فرد سبق قيده برقم   97499 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع  5192 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء سجل وذلك للستغناء عنه

84 - محمد جمال الدين اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98125 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  
1935 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا 

85 - محمد جمال الدين اسماعيل احمد العادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   98125 قيد فى 18-11-2020 برقم 

ايداع  6725 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

86 - خالد رمضان على الغيتى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59693 قيد فى 06-03-2005 برقم ايداع  563 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

87 - شهيده راغب السيد فياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   91227 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع  9722 

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

88 - محمود حداد صادق عبدالحفيظ طايل  تاجر فرد سبق قيده برقم   96300 قيد فى 17-06-2020 برقم 

ايداع  2583 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

89 - احمد عبدالحليم الدرديري بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   101389 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

7143 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال النشاط نهائيا

90 - صلح محمد ابراهيم النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   36943 قيد فى 04-07-1992 برقم ايداع  

1549 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

91 - صلح محمد ابراهيم النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   36943 قيد فى 26-04-2009 برقم ايداع  

1642 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

92 - حسنى عبد الرحمن حسنى سعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   83490 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع  

7088 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء سجل وذلك للستغناء عنه

93 - صباح عبدالموجود محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   103774 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  

4813 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

94 - محمد فريد ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   62284 قيد فى 06-11-2006 برقم ايداع  3743 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

95 - عمرو ابراهيم طه الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   91002 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع  9178 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

96 - دينا خالد ابراهيم رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   98661 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع  71 وفى 

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

97 - هانى عبدالمنصف بدوى عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102524 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

598 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره 

نهائيآ

98 - امين احمد قاسم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   102557 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  702 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

99 - رجب عبد الواحد على شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   57362 قيد فى 19-05-2003 برقم ايداع  
1308 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره نهائيــا 

100 - رجب عبد الواحد على شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   57362 قيد فى 08-04-2013 برقم ايداع  
1563 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم إلغاء الفرع للستغناء عنه نهائيــا 

101 - سيد عبد الرازق السيد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم   59906 قيد فى 20-04-2005 برقم ايداع  

1107 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
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102 - محمد عطيه محمد الحجرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64446 قيد فى 02-04-2008 برقم ايداع  

1210 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

103 - عمرو صبري محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   92013 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  

1539 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

104 - مسعوده عبد القادر حسين المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   96211 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع  

2111 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

105 - محمداحمد محمد زكى احمد الكبش  تاجر فرد سبق قيده برقم   99840 قيد فى 26-04-2021 برقم 

ايداع  3043 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

106 - حمدى احمد عبدالمولى بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   100298 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  
4307 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

107 - صابر جابر ابراهيم الجعاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   100616 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع  

6209 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

108 - محمد احمد عبدالرسول السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   100801 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  

5623 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

109 - ماجد عبدا الحمدى ابوشادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   48489 قيد فى 11-07-1998 برقم ايداع  

1777 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

110 - رفعت عبدالرحمن محمد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60575 قيد فى 02-10-2005 برقم ايداع  

2759 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد للمحل الرئيسى والفرع  وذلك 

لعتزال التجاره نهائيا

111 - هويده صابر محمد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   62192 قيد فى 04-10-2006 برقم ايداع  

3478 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفةالقيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

112 - محمد ابراهيم الدسوقى محمد على السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85547 قيد فى 2017-05-14 

برقم ايداع  3361 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك 

التاجر التجاره نهائيآ

113 - ناصر احمد عبد العزيز ابو عجيزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   100722 قيد فى 10-08-2021 برقم 

ايداع  5395 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

114 - احمد عبدالعاطي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   102974 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  

1946 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفةالقيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

115 - عبدالحليم ابراهيم محمود عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   52517 قيد فى 05-07-2000 برقم 

ايداع  2401 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

116 - سميحه على عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   61379 قيد فى 05-04-2006 برقم ايداع  1214 وفى 

تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

117 - فتحية عزيز عبد السلم الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77621 قيد فى 11-01-2015 برقم ايداع  

118 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

118 - نصره جابر محمد محمد الجابرى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   96704 قيد فى 19-07-2020 برقم 

ايداع  3410 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك 

التاجرالتجاره نهائيآ

119 - صباح عبدا مبروك بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96817 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  
3668 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيــا 

120 - صباح عبدا مبروك بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96817 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  
2912 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم إلغاء الفرع للستغناء عنه نهائيــا 
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121 - احمد عبد الحميد احيد عبد الحميد  الطنبشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   103623 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع  4313 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد 

وذلك لعتزال التجارة نهائيا

122 - موسي فوزي موسي ابو عبد النبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   104048 قيد فى 07-07-2022 برقم 
ايداع  5767 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

123 - صفوت عبد العزيز عبد السلم حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   53405 قيد فى 25-11-2000 برقم 

ايداع  4105 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجاره 

نهائيا

124 - صالح السيد صالح المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65893 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع  

3560 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر المودع برقم 3560

وذلك للستغناء عنه نهائيا

125 - محمد محمد فايز احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   71705 قيد فى 12-06-2012 برقم ايداع  
2289 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

126 - محمد صلح بيومى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   74038 قيد فى 02-09-2013 برقم ايداع  
3425 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

127 - باسم احمد ابراهيم ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   91698 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  

849 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره 

نهائيآ

128 - محسن سعد محسن خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   94175 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع  
7143 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

129 - ايهاب شاهين ابو زيد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   59755 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع  
3875 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم إلغاء الفرع للستغناء عنه نهائيـا 

130 - عبير امين محمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   82234 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع  4187 

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

131 - جواهر محمد محمد محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   98691 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع  
124 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

132 - فادى سليمان جرجس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62853 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع  

926 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

133 - احمد نعيم مصطفى زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87657 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع  8778 
وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

134 - رضوان سعد رضوان رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   101379 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

7118 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - ابراهيم محمد محمود علم ) علم للستيراد و التصدير و التوريدات العمومية و التوكيلت التجارية ( تاجر 

فرد سبق قيده برقم   75388 قيد فى 12-03-2014 برقم ايداع   1061 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل 

رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - ابراهيم رياض محروس ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم   81702 قيد فى 26-04-2016 برقم ايداع   

2939 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - مصطفى عرفان حسانين النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   91938 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع   

1361 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,001.000

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

1746 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد لطفى عبد الغفار بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   102216 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع   

9242 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - أبو بكر أحمد أبو اليزيد غباشى ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم   69294 قيد فى 27-01-2011 برقم ايداع   

418 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - شعبان احمد شعبان ابو حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   78473 قيد فى 16-04-2015 برقم ايداع   

2030 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

8 - محمد عطا فتح ا المشايخ تاجر فرد سبق قيده برقم   97803 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع   5932 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - سعد فتحي سعد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   103898 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع   

5201 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - عبد المنعم صبحى عبد المنعم عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   82577 قيد فى 09-08-2016 برقم 

ايداع   5000 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

11 - ياسر جلل عبدالغنى شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   93773 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع   

6096 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

12 - محمد كرم عبدالسميع فهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   97285 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع   

4731 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

13 - ماجد عبد السميع عبد العزيز الغورى تاجر فرد سبق قيده برقم   72094 قيد فى 08-03-2018 برقم 

ايداع   1903 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - امير نوار ابراهيم بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم   76128 قيد فى 18-06-2014 برقم ايداع   2635 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

15 - احمد السيد محمد العصر تاجر فرد سبق قيده برقم   88522 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع   2243 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

16 - مرفت عبدالحليم عبدالرحمن علم تاجر فرد سبق قيده برقم   101861 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   

8280 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

17 - صبحى الحمدى سليمان زيان تاجر فرد سبق قيده برقم   50852 قيد فى 29-09-1999 برقم ايداع   

3122 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - حسن على عشرى حميده تاجر فرد سبق قيده برقم   67895 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع   1547 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - هشام مصطفى محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   70671 قيد فى 20-11-2011 برقم ايداع   4100 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - السيد مصطفى السيد وتوت تاجر فرد سبق قيده برقم   91047 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع   9184 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000
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21 - احمد يحيي محمود السبع تاجر فرد سبق قيده برقم   97261 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع   4696 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

22 - طلعت محمد عزيز موافى تاجر فرد سبق قيده برقم   97522 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع   5261 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

23 - احمد مجدي احمد درويش عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   100222 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   

4105 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - السيد عبدالرحيم فتوح الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   75147 قيد فى 09-02-2014 برقم ايداع   514 

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

25 - محمد محمد ابو الفتح الدسوقى الدبى تاجر فرد سبق قيده برقم   87828 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع   

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

26 - سميه عادل عبدا احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   104137 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

6085 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - احمد مجدى عبدالحميد ابويوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   99216 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع   

1465 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

28 - باسم جمال عبد المحسن صبيحه تاجر فرد سبق قيده برقم   99481 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع   

2091 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

29 - حاتم ابراهيم يوسف ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم   101321 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   

6958 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

30 - ماجده احمد فتوح محمود النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   101519 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع   

7442 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

31 - وليد فوزى محمد منير الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   48289 قيد فى 19-05-1998 برقم ايداع   

1298 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - ياسر السيد محمد خيرا )خيرا للمقاولت( تاجر فرد سبق قيده برقم   67218 قيد فى 2009-12-22 

برقم ايداع   4529 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

33 - جنات على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80457 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع   23 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

34 - سعيدة عزت فرجانى محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   93009 قيد فى 16-05-2019 برقم 

ايداع   4071 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

35 - احمد محمود احمد ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم   101490 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع   

7378 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

36 - هانى محمد كمال يوسف مندور تاجر فرد سبق قيده برقم   81004 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع   

1306 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  59,000.000

37 - امير عادل حامد السيد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   89941 قيد فى 06-09-2018 برقم ايداع   

6359 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

38 - سعيد احمد ماضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   98207 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع   6935 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

39 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   88924 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   

6531 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

40 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   88924 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع   

3445 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - ميمى محمد محمد مصطفى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   95355 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع   

224 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

42 - محمد ابو المجد محمد البسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم   101738 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع   

7969 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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43 - اسلم سامى السيد العدوى)سنتر العدوى للمفروشات( تاجر فرد سبق قيده برقم   101829 قيد فى 

17-11-2021 برقم ايداع   8204 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

125,000.000

44 - محسن السيد خليل عفيفي تاجر فرد سبق قيده برقم   61063 قيد فى 07-02-2006 برقم ايداع   401 فى 

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

45 - ناصر ابراهيم مبروك قشطة )قشطة للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم   68255 قيد فى 2010-06-24 

برقم ايداع   2338 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

46 - سمير محمد حسن شعير تاجر فرد سبق قيده برقم   85541 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع   3346 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000.000

47 - احمد السيد محمد العصر تاجر فرد سبق قيده برقم   88522 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع   2243 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

48 - محمد عبد الفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   96888 قيد فى 11-08-2020 برقم 

ايداع   3843 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - نجلء ابراهيم ابراهيم ابو عجوه تاجر فرد سبق قيده برقم   100985 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع   

6090 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

50 - ياسر مليجى عبدالنبى خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم   61831 قيد فى 06-07-2006 برقم ايداع   

2358 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

51 - محمود عبد الباسط عبد القادر على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   80308 قيد فى 16-12-2015 برقم 

ايداع   6293 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  155,000.000

52 - رسمى عباس احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   100372 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع   

4519 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

53 - احمد محمد السيد البقلى تاجر فرد سبق قيده برقم   46758 قيد فى 14-05-1997 برقم ايداع   1333 فى 

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

54 - زين محمد محمود دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم   66802 قيد فى 08-09-2009 برقم ايداع   3334 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

55 - عزت محمد محمد منصور الحمصى )الحمصى للرحلت الداخلية ( تاجر فرد سبق قيده برقم   69576 قيد 

فى 24-03-2011 برقم ايداع   1075 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

56 - محمود ابراهيم محمود الهبلة تاجر فرد سبق قيده برقم   101280 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع   

6852 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

57 - محمد انور محمد رشدى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   103901 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع   

5216 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - فتحى ابراهيم السيد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   50774 قيد فى 14-09-1999 برقم ايداع   2962 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

59 - الهام سعيد فايز ابراهيم هير تاجر فرد سبق قيده برقم   84255 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع   377 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - محمد انور السيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   102904 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   1706 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

61 - عز الدين محمد على الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم   78597 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع   

2312 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

62 - امانى كمال ابوالمجد الشيخ على تاجر فرد سبق قيده برقم   102532 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   

614 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

63 - نصره سيد محمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   104364 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع   6859 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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64 - هيام مبروك عبدالفتاح عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   104391 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع   

6935 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

65 - ابراهيم محمد ابراهيم الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم   68749 قيد فى 07-10-2010 برقم ايداع   

3469 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

66 - ديانا ثروت داود بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   84680 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع   1355 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

67 - عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم   91002 قيد فى 

05-12-2018 برقم ايداع   9051 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

68 - الحسينى فهيم متولى السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   97589 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع   

5424 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - هويدة عبدالحليم السيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   91405 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع   

181 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - السيد محمود محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   77004 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع   4368 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

71 - خطيب محمود محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   95447 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع   416 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

72 - ابتسام عبدالحليم محمود ابوالنجا تاجر فرد سبق قيده برقم   98583 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع   

7849 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

73 - غريب حسين ابراهيم الطنبداوى تاجر فرد سبق قيده برقم   43212 قيد فى 21-12-1992 برقم ايداع   

3255 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - ابراهيم السيد زكى عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   75678 قيد فى 17-04-2014 برقم ايداع   

1688 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

75 - حسين خالد عبد الرحيم محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   86755 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع   

6323 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

76 - طاهر عطية محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   89412 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع   

4889 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

77 - وائل محمد حسن ابوخضره تاجر فرد سبق قيده برقم   103579 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

4105 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

78 - عبد العظيم محمد فارس محمد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم   52417 قيد فى 18-06-2000 برقم 

ايداع   2220 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

79 - محمد أحمد على شتية تاجر فرد سبق قيده برقم   75093 قيد فى 29-01-2014 برقم ايداع   384 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - محمد السيد مليجى النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   86695 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع   6207 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

81 - تعديل السم التجارى ليصبح محمد مصطفى فتحى مصطفى حجاب )مؤسسة حجاب ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم   91470 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع   333 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

82 - محمد محمود نبوى سعفان تاجر فرد سبق قيده برقم   97492 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع   5179 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

83 - مروة نصر محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   98059 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع   6565 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

84 - كريم صبيح رشوان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   100058 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع   3655 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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85 - محمود عبد المنعم عزت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   100772 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع   

5531 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - هناء شكري مصطفي عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   101119 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع   

6429 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

87 - هاني محسن انور سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   101827 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع   8188 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

88 - محمد ابراهيم محمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم   102836 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع   

1515 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

89 - علياء كرم حافظ جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   103935 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   5344 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

90 - محمد على حافظ الحديدى تاجر فرد سبق قيده برقم   103944 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع   5367 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

91 - عاطف عبدالرحمن عبدالسلم خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   49268 قيد فى 07-12-1998 برقم ايداع   

3531 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

92 - بلل محمد محروس الشهبة تاجر فرد سبق قيده برقم   51674 قيد فى 21-02-2000 برقم ايداع   717 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

93 - محمود حسانين حسانين أبو المجد تاجر فرد سبق قيده برقم   70308 قيد فى 29-08-2011 برقم ايداع   

3158 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

94 - عنتر محمد طلبة عبدة تاجر فرد سبق قيده برقم   82383 قيد فى 20-07-2016 برقم ايداع   4558 فى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

95 - محمود مسعد عبدالكريم الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم   94331 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع   

7563 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

96 - ابراهيم محمد ابراهيم سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم   94867 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع   8919 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

97 - عثمان مصطفى ابراهيم زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم   95888 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع   

1396 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

98 - شعبان مصطفى مصطفى بحبح تاجر فرد سبق قيده برقم   97122 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع   

4349 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

99 - رشا فاروق نبوى النعناشى تاجر فرد سبق قيده برقم   103235 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   

2888 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

100 - محمد ابراهيم محمد بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   95902 قيد فى 20-02-2020 برقم ايداع   

1419 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - ناصر محمود مبروك سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    89829 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع    6048 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك فتحى 

محمد شعبان عبيد

2 - عبدالحميد عماد صلح عبدالحميد المشد تاجر فرد سبق قيده برقم    99134 قيد فى 21-02-2021 برقم 

ايداع    1226 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / عماد صلح عبدالحميد المشد

3 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم    100616 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

شارع عبد العزيز تقى الدين بملك/ صباح ابراهيم عمر الشرابى لغرض/مخزن لبيع الملبس الجاهزه فيماعدا 

الملبس العسكريه اودع برقم6211فى2022/8/1وقيدبرقم تابع100616

4 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم    100616 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

البتانون شارع الزعيم انور السادات بملك/ تحيه محمد السيد بدوى لغرض/ بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس 

العسكريه اودع برقم6209فى2022/8/1وقيدبرقم تابع100616

5 - ايمن صبري محمد القرع تاجر فرد سبق قيده برقم    103104 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

2433 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية 

مليج بملك/ صبرى محمد مليجى القرع لغرض/ تجارة موبيليات ازدع برقم6243 وقيدبرقم تابع103104

فى2022/8/1

6 - تعديل السم التجارى بجعله خالد منير على محمد مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    62411 قيد فى 

04-12-2006 برقم ايداع    4103 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم 

افتتاح محل رئيسى اخر بناحيه مساكن الزهور خلف السكه الحديد بملك/ عائشه محمد احمد محمد بغرض مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى واودع برقم 1183وقيد رقم8968 طوخ

7 - محمد عطا فتح ا المشايخ تاجر فرد سبق قيده برقم    97803 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    5932 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت خاقان - ش/ الخولي ملك عبد الحليم 

حسانين زناتي ونشاطه تصنيـع ملبس )ماعدا الزي العسكري(

8 - سعد فتحي سعد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    103898 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

5201 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع المودع برقم 6074 

وذلك للستغناء عنه

9 - سعد فتحي سعد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    103898 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع    

5201 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح الدلتون 

بملك احمد نبيل فؤاد محمد الفيومى

10 - عبد المنعم حسن عبد المنعم السيد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    56287 قيد فى 14-08-2002 برقم 

ايداع    2287 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اجهور الرمل بملك/ بليغ 

عمر طه

11 - انصاف حامد ابراهيم العربى تاجر فرد سبق قيده برقم    70301 قيد فى 25-08-2011 برقم ايداع    

3142 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح رئيسى اخر بناحيه 

عزبه دكيرس بملك/ نصر عبدا امين خطاب واودع برقم 6324وقيد تابع 70301

12 - عبد المنعم صبحى عبد المنعم عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    82577 قيد فى 09-08-2016 برقم 

ايداع    5000 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية عقار رقم 3 شارع سعد 

زغلول بملك / احمد محمد عطوه العزب
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13 - ايهاب الجيوشى مرسى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    87641 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    

8728 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

سيدى لشين بملك على محمود موسى السنطاوى

14 - ايهاب الجيوشى مرسى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    87641 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع    

8728 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان للمحل الرئيسى 

الخر المودع برقم 799 ليصبح مليج مركزشبين الكوم بملك ناديه عبدالحميد احمد وتعديل النشاط ليصبح تجاره 

سيارات وكذلك الغائه وذلك للستغناء عنه

15 - ايهاب الجيوشى مرسى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    87641 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع    

799 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح مليج بملك 

ناديه عبدالحميد احمد

16 - محمد احمد عبدالرحمن زيتون تاجر فرد سبق قيده برقم    93564 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    

5505 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شبين الكوم - امام مستشفي شبين 

الكوم التعليمي ملك تامر عبده محفوظ محمد سلطان ونشاطه توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و خدمات 

النترنت( و مستلزمات طبيه

17 - عمر محمد عمر بيبرس تاجر فرد سبق قيده برقم    104035 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

5733 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين 

الكوم - ش/ الجلء البحري - بجوار مسجد المغفره ملك سامي مصطفي مسرجه

18 - محمد احمد محمد شنيشن تاجر فرد سبق قيده برقم    92034 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع    1581 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية دراجيل بملك هانى محمد محمد الشيخ

19 - زهير محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    98679 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع    101 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع المعهد 

الدينى مركز الباجور بملك مديحة على محمود سلم

20 - حسن على عشرى حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    67895 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع    1547 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينة السادات ش/ الطائف الوحده المهنيه 

رقم 3 بالدور الول علوى رقم 2 مدخل أ السكنيه الولى بملك / ابتسام ابراهيم محمود الزهار

21 - ايمان سامى مصطفى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    72822 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع    

86 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : طوخ دلكه - 

عزبه العلميه ملك عبد الجواد شكري ابو خليفه

22 - ايمن ابراهيم على ابو عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    80871 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع    

971 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح : ملك محمود 

محمد البنبي

23 - عبد العزيز عبد القوى عبد المعز السيد على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    82375 قيد فى 

20-07-2016 برقم ايداع    4538 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

افتتاح محل رئيسى اخر بناحية منشأة بخاتى بملك/ محمدى عبد القادر عبدالقوى عثمان لغرض/تعبئة مواد غذائيه 

اودع برقم6410فى2022/8/7وقيدبرقم تابع82375

24 - السيد مصطفى السيد وتوت تاجر فرد سبق قيده برقم    91047 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

9184 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح : ملك 

ابراهيم سعيد علي الوكيل

25 - طلعت محمد عزيز موافى تاجر فرد سبق قيده برقم    97522 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع    

5261 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية شارع 

مصطفى الشرقاوى خلف بنزينة الباجورى بملك/ احمد سمير راشد محمد لغرض/تجارة رخام اودع برقم6432

فى2022/8/7وقيد برقم تابع97522

26 - احمد سامى محروس خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم    98443 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

7486 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ميدان 

شرف عمارة رقم )5( شارع المين برج الصباح الدور السادس بملك ماهر مصطفى طة السيد
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27 - مروه محمد المهدى محمد جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم    103371 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    

3334 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بهناى -بملك/ محمد محمد المهدى 

جبريل

28 - سميرة علوى مصطفى جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم    81358 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع    

2145 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه / 

3 شارع مدين بملك / عبدالنبي فهمي حسن

29 - محمد سيد عباس شعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    85229 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع    

2642 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر الباجور 55/53 شارع 

الباجور فيشا بملك / عطيه طلبه عطيه

30 - نبيل يوسف يوسف البحراوي تاجر فرد سبق قيده برقم    96068 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع    

1793 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الماى-شارع المعهد الدينى بملك/

سعيد زكى طه الميضى

31 - يوسف زكى يوسف شعير تاجر فرد سبق قيده برقم    96872 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    

3798 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفرعشما- بملك/ امانى عبدالحكيم 

احمد جاب ا

32 - فتحى سعد مبروك والى تاجر فرد سبق قيده برقم    49262 قيد فى 07-12-1998 برقم ايداع    3525 

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

عزبه عوض حسن بملك ناديه محمد الحسينى يوسف

33 - أحمد محمد الصاوى على النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم    78075 قيد فى 04-03-2015 برقم ايداع    

1170 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر طنبدى بملك وليد مصطفى 

هجرس مصطفى

34 - شيماء فوزى محمد الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    81045 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    

1394 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

شارع الدماطى ) عبدالقوى الضبع ( بملك وليد مصطفى محمد الدماطى

35 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    88924 قيد فى 03-05-2018 برقم 

ايداع    3445 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الخطاطبه - زمام مدق 

الشرطه ملك متولي علي عبد المعطي ندا ونشاطه عنبر دواجـن و تجارتها

36 - محمود سمير محمد السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    92267 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع    

2193 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل عنوان الفرع المودع برقم 

2193 ليصبح شارع عمرو بن الخطاب من شارع طلعت حرب بناحيه الشهداء بملك هبه حمدى محمد الشناوى

37 - المهدى عطية المهدى شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم    101550 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

7516 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح : ملك 

فؤاد احمد طايل

38 - محمد أحمد عماد الدين عبد العاطى مليجى تاجر فرد سبق قيده برقم    62476 قيد فى 2006-12-19 

برقم ايداع    4268 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مليج بملك / احمد 

عماد الدين عبد العاطى مليجى

39 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    76421 قيد فى 07-08-2014 برقم 

ايداع    3156 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى 

الخر المودع برقم5270 وذلك للستغناء عنه نهائيا

40 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    76421 قيد فى 07-08-2014 برقم 

ايداع    3156 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان للمحل 

الرئيسى الخر ليصبح تقاطع ش سعد زغلول مع السلطان حسين بملك/ امل حسن السيد السيد

41 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    76421 قيد فى 07-08-2014 برقم 

ايداع    3156 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع سعد زغلول امتداد 

عمر افندى بملك/ ابراهيم محمد مصطفى الحداد
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42 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    76421 قيد فى 20-06-2022 برقم 

ايداع    5270 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 

تقاطع ش سعد زغلول مع السلطان حسين بملك/ امل حسن السيد السيد

43 - خليل فرج ابراهيم بشير تاجر فرد سبق قيده برقم    79402 قيد فى 30-08-2015 برقم ايداع    4226 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / ابراهيم 

فرج ابراهيم بشير

44 - جنات على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    80457 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع    23 وفى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ ايهاب عبد 

الفتاح محمد

45 - ابراهيم محمد محمد شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم    83708 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    

7567 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك/ ايمن مبروك 

مصطفى عشيبه

46 - سعيدة عزت فرجانى محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    93009 قيد فى 16-05-2019 برقم 

ايداع    4071 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع ناحية 

جزيرة الحجر بملك/ احمد الخنيزى نور الدين البياع لغرض/ مشغل تفصيل ملبس اودع برقم6598فى 

2022/8/10وقيدبرقم تابع93009

47 - محمد خفاجى عامر شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    67599 قيد فى 02-03-2010 برقم ايداع    823 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحيه امام سوق الجمله 

طريق قويسنا شبين الكوم بملك / احسان احمد واصف عثمان بغرض مخزن لتجاره دهانات اودع برقم 6617 

وقيد برقم تابع 67599

48 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم 

ايداع    3079 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك/ محمد محمود حسن عرنوس

49 - هانى محمد كمال يوسف مندور تاجر فرد سبق قيده برقم    81004 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    

1306 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية ميت خلف 

بملك/ هانى محمد كمال يوسف مندور لغرض/تجارة اسمده اودع برقم6614فى2022/8/11وقيدبرقم 

تابع81004

50 - الدسوقى محمود الدسوقى الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    83777 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع    

7720 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك ابراهيم 

السيد ابراهيم الجزار

51 - احمد محمد الحلى غانم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    96288 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    

2559 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية 

الباجور البرانقة بملك جمال محمد الحلى غانم

52 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    88924 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع    6531 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

طنوب بملك/ طارق سليمان عبد العزيز

53 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    88924 قيد فى 03-05-2018 برقم 

ايداع    3445 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى 

الخر المودع برقم 6531 وذلك للستغناء عنه نهائيا

54 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    88924 قيد فى 03-05-2018 برقم 

ايداع    3445 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

الخطاطبه -زمام مدق الشرطه بملك/ متولى على عبد المعطى ندا

55 - محمد ابو المجد محمد البسطويسى تاجر فرد سبق قيده برقم    101738 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    

7969 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 6 حاره 

البسطويسى من شارع اسكاروس البر الغربى  بملك/ ابو المجد محمد عبد ا البسطويسى
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56 - على حسن عبد الخالق شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    102383 قيد فى 11-01-2022 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع المودع برقم 

3376وذلك للستغناء عنه نهائيا

57 - على حسن عبد الخالق شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    102383 قيد فى 11-01-2022 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح سلكا 

بملك/ مجدى عبدالقوى مليجى السيد

58 - على حسن عبدالخالق شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    102383 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3376 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح زوير-

بملك/حسام عبدالخالق شرف الدين

59 - عبدالحميد عادل عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    103496 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع    3816 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

زناره بملك/ شيماء محمود يسن سليمان

60 - محمود على محمود ابو سعدة تاجر فرد سبق قيده برقم    47385 قيد فى 04-10-1997 برقم ايداع    

2982 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء المحل الرئيسى الخر والمقيد 

برقم 220066والمودع برقم 4289 وذلك للستغناء عنه

61 - وليد محمد سعيد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    64253 قيد فى 19-02-2008 برقم ايداع    634 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك ابو بكر محمد 

مجاهد

62 - ناصر ابراهيم مبروك قشطة )قشطة للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم    68255 قيد فى 2010-06-24 

برقم ايداع    2338 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحيه 

جزيره الحجر-بملك/ ابراهيم مبروك محمد قشطه بغرض مكتب مقاولت عامه وقيد برقم تابع 68255 واودع 

برقم 6699 فى 2022/8/15

63 - سمير محمد حسن شعير تاجر فرد سبق قيده برقم    85541 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع    3346 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع كمال النجار بملك / حسام الدين 

عبدالمعبود علم الدين

64 - محمد عبد الفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    96888 قيد فى 11-08-2020 برقم 

ايداع    3843 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل النشاط ليصبح : 
مكتب مزادات -تم إلغاء المحل الرئيسي الخر للستغناء عنه نهائيـا 

65 - ايهاب عبدالمنعم محمود قمبر تاجر فرد سبق قيده برقم    97225 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع    

4600 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية 

شبين الكوم عقار رقم 10 ش / مسجد التقوى بملك محمد فطين محمد عبدالرحمن على

66 - محمود عبد الباسط عبد القادر على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    80308 قيد فى 2015-12-16 

برقم ايداع    6293 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع 

بناحيه المصيلحه -ميت خلف بملك/ ياسر ضياء الدين عبدالحليم بغرض ورشه تركيب الوميتال وادع برقم 6766

وقيد تابع 80308

67 - اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    102713 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع    

4892 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح مدينة 

الشهداء شارع محمود حمدى الخفيف خلف مسجد عبد الغفار بملك / مرفت عباس السيسى

68 - اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    102713 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

1203 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

الشهداء 2 شارع كمال متفرع من المركز الصحى ش/ الشهداء بملك / اشرف ابراهيم علم الدين

69 - اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    102713 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

1203 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 4892 لسنة 2022 والخاص بنشاط بيع احذيه للستغناء عنه
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70 - عمر محمد عمر بيبرس تاجر فرد سبق قيده برقم    104035 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

5733 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

محمود سامى مصطفى مسرجة

71 - زين محمد محمود دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم    66802 قيد فى 08-09-2009 برقم ايداع    3334 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر زرقان - عزبه جمعه ملك زين 

محمد محمود دعبس ونشاطه ورشة نجارة مميكنه

72 - رأفت همام عبد الجواد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    77364 قيد فى 08-12-2014 برقم ايداع    

5148 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح الراهب 

بملك / محمد محمد عبدالحميد ناصف

73 - عز الدين محمد على الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    78597 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع    

2312 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية ميت خلف 

بملك/ عز الدين محمد على الجزار لغرض/مصنع بلستيك اودع برقم6834فى2022/8/17 وقيدبرقم 

تابع78597

74 - هدير فوزى عبد الحميد داود تاجر فرد سبق قيده برقم    83230 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع    

6509 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سرسنا 

شارع داير الناحية جرن عدس بملك نجية ابراهيم ابراهيم

75 - على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم    88209 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

5570 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

الجيش بملك على محمد على عفيفى

76 - على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم    88209 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع    

1412 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان للفرع ليصبح 

شارع الجيش بملك على محمد على عفيفى وكذلك النشاط ليصبح بيع ملبس جاهزة

77 - على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم    88209 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع    

1412 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع وذلك للستغناء 
عنه نهائيا 

78 - على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم    88209 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع    

1412 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

عمر بن الخطاب بملك محمد عادل ابو السعود رجب

79 - طارق مصلحى عبد الرحيم التطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    91951 قيد فى 18-02-2019 برقم 

ايداع    1394 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

البتانون بملك/ سعيد أحمد متولى المعتوق لغرض/مزرعة دواجن وتجارتهااودع برقم6862فى2022/8/17

وقيدبرقم تابع91951

80 - طلعت محمد عزيز موافى تاجر فرد سبق قيده برقم    97522 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع    

5261 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

مصطفى الشرقاوى خلف بنزينة الباجورى بملك احمد سمير راشد محمد

81 - ياسر سالم على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    101172 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    1516 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية زوير بملك رمضان محمد على موسى

82 - ياسر سالم على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    101172 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    1516 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية زوير ملك محمد صادق الدسوقي حسن

83 - ياسر سالم على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    101172 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع    1516 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع الكائن بناحيه كفر طه شبرا 

بملك / صبحى ابو القاسم احمد وذلك للستغناء عنه

84 - محمد كمال سعيد بلقيطي تاجر فرد سبق قيده برقم    101828 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

8192 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مليج - اول طريق ميت فارس 

ملك محمد وصال السنجرجي ونشاطه حظيرة مواشـي و تجارتها
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85 - محمد كمال سعيد بلقيطي تاجر فرد سبق قيده برقم    101828 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

8192 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مليج - ش/ العنبيه الجديده ملك 

طارق محمد سيد احمد ونشاطه حظيرة مواشـي و تجارتها

86 - وليد عبدالظاهر رمضان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    101843 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

8249 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

/ حسن حجازى على جمعه

87 - رهام محمد محمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    104251 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    6460 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح وحده 104 

الدور الرضى داخل حاضنه اعمال تل طريق تل بابل بملك/ حاضنة اعمال تل

88 - خالد محمد أمين محمد غازى تاجر فرد سبق قيده برقم    75853 قيد فى 12-05-2014 برقم ايداع    

2045 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الرئيسى الخر وذلك 

للستغناء عنه

89 - احمد زكى محمد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم    76327 قيد فى 17-07-2014 برقم ايداع    2989 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك محمد 

خميس الشايب

90 - محمود ابراهيم محمود الهبلة تاجر فرد سبق قيده برقم    101280 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

6852 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 3تم افتتاح فرع بناحية شارع 

محمد عبد العظيم بملك/ كمال محمد على البنا لغرض/تعبئة مواد غذائيه اودع برقم6894فى2022/8/18وقيدبرقم 

تابع101280

91 - محمد عادل السيد محمد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    92819 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    

3566 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح : قليوب - 

زاويه النجار - 7ش/ جمال يونس ملك جمال سيد يونس و تعديل النشاط ليصبح : ثلجه حفظ و تبريد مواد غذائيه 

و ايس كريم

92 - محمد انور السيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    102904 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    1706 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية كوم الضبع بملك/ 

انورالسيد بدر لغرض/ بقاله وتموين اودع برقم6949 وقيدبرقم تابع102904 فى 2022/8/21

93 - ايمان علي الشافعي نصر الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم    103797 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    

4910 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية 

الباجور ـ سبك الضحاك ـ بملك شفيق عبدربه على

94 - اسامه محمد عبد المجيد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم    104380 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع    

6905 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / ميت 

خاقان شارع ماكينة الطحينه القبليه بملك / محمد عبد المجيد حسنين شلبى

95 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    36943 قيد فى 20-10-1986 برقم ايداع    

3511 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

حلمى الشبكه متفرع من شارع الجيش بملك صلح محمد ابراهيم النحاس

96 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    36943 قيد فى 20-10-1986 برقم ايداع    

3511 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 1549 وذلك بتعديل النشاط ليصبح مخبز افرنجى وتعديل العنوان ليصبح شارع حلمى الشبكه متفرع 

من 23 يوليو بملك الطالب

97 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    36943 قيد فى 20-10-1986 برقم ايداع    

3511 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء المحل الرئيسى الخر المود 

برقم 1549 والخاص بنشاط مخبز افرنجى وذلك للستغناء عنه

98 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    36943 قيد فى 20-10-1986 برقم ايداع    

3511 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 1642 والخاص بنشاط مزادات اسواق وذلك للستغناء عنه
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99 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    36943 قيد فى 04-07-1992 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

حلمى الشبكه متفرع من 23 يوليو بملك الطالب

100 - محمد حسن امين رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    80616 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع    

351 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك/ 

عمرعبدالعزيز عبدالقوى سلمه

101 - علء محمد السيد محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم    88544 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع    

2301 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / ثريا 

سيدهم عيسوى محمد

102 - هدير فوزى عبد الحميد داود تاجر فرد سبق قيده برقم    83230 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع    

6509 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : جرن 

عدس - ش/ داير الناحيه ملك نجيه ابراهيم ابراهيم البهي

103 - ديانا ثروت داود بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    84680 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع    

1355 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع بناحيه وادى النطرون 

- منقار الجبابره بملك / ايفون جورجى مترى بطرس بغرض زراعه اشجار الزيتون وقيد برقم )14602 ( 

واودع برقم ) 1870( بتاريخ 23/ 8/  2022

104 - عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    91002 قيد فى 

05-12-2018 برقم ايداع    9051 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع بناحيه مدينه تل -  الدور الرضى والثانى علوى بشارع متفرع من طريق تل - كفر الشيخ سليم بملك 

ابراهيم طه الجندى بغرض  مخبز افرنجى وحلويات غربيه واودع برقم 7026 وقيد برقم 91002 بتاريخ 

2022/8/23

105 - عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    91002 قيد فى 

05-12-2018 برقم ايداع    9051 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان ليصبح مدينه تل خلف مجلس المدينه بملك ابراهيم طه عبدالرحمن

106 - عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    91002 قيد فى 

05-12-2018 برقم ايداع    9051 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل النشاط للمحل الرئيسى الخر ليصبح تجاره حلويات وتعديل العنوان ليصبح مركز تل اول شارع عمر 

الشقى بملك فؤاد وعلوى وطلعت احمد سلمه رسلن وذلك للمحل المودع برقم 9178 بتاريخ 2018/12/10

107 - عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    91002 قيد فى 

05-12-2018 برقم ايداع    9051 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص بنشاط تجاره حلويات والمودع برقم 9178 وذلك للستغناء عنه

108 - عمرو ابراهيم طه الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    91002 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

9178 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح اول شارع 

عمر الشقى بملك فؤاد وعلوى وطلعت احمد سلمه رسلن

109 - محمد جمال عبدالفتاح محمد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    92334 قيد فى 13-03-2019 برقم 

ايداع    2284 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

ليصبح بملك / محمد جمال عبد الفتاح محمد الشيمى

110 - مايكل اشرف عبدالملك محارب تاجر فرد سبق قيده برقم    98319 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    

7196 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

أحمد محمد السيد السيد الغرباوى

111 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم    100616 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل النشاط للمحل الرئيسى 

الخر المودع برقم 6209 ليصبح حظيره لتجاره وتسمين المواشى وتعديل العنوان ليصبح البتانون بملك صباح 

ابراهيم عمر
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112 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم    100616 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء المحل الرئيسى لخر 

المودع برقم 6209 الخاص بنشاط حظيره لتجارة وتسمين المواشى وذلك للستغناء عنه

113 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم    100616 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

5124 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح البتانون 

شارع الزعيم انور السادات بملك/ تحيه محمد السيد بدوى

114 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم    100616 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

6209 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح البتانون 

بملك/ صباح ابراهيم عمر

115 - محمد احمد محمد ابو ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم    101676 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

7811 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ش / 

الطنانى بملك / عادل محمد محمد نوح

116 - عبد ا محمد عبد ا راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    104294 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

6615 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح جروان-

بملك/ منزل الفت حلمى عيد

117 - رفعت عبدالرحمن محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    60575 قيد فى 02-10-2005 برقم ايداع    

2759 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك 

للستغناء عنه

118 - السيد محمود محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    77004 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع    

4368 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 3/3 

شارع احمد غنيم بملك / محمد رشاد احمد حسن

119 - محمد على حسن احمد القطان تاجر فرد سبق قيده برقم    97991 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع    

6384 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح الباجور 

ببرج سليم شارع الجيش بملك محمود ذهدى عبدالمنعم

120 - ابتسام عبدالحليم محمود ابوالنجا تاجر فرد سبق قيده برقم    98583 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع    

7849 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه مدخل ميت 

خاقان بملك/هانى السيد عبدالرحمن شرف الدين بغرض ايجار فساتين سواريه واودع برقم 7101فى 

2022/8/25وقيد رقم تابع 98583

121 - محمود رأفت محمد محمد قوقه ) قوقه للخرداوت وملبس بالتجزئه ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

100344 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    4442 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك هانم سعيد ابراهيم عوكل

122 - تامر عمر خطاب رمضان المطبعجي تاجر فرد سبق قيده برقم    103920 قيد فى 21-06-2022 برقم 

ايداع    5299 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

28 شارع فاروق كساب الحى الغربى بملك / عبد العال محمود عزب

123 - سعيد حسن احمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    80295 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع    

6268 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح سبك 

الضحاك بملك/رفيع احمد على خليل

124 - طاهر عطية محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    89412 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع    

4889 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بناحية العبور - قطعه 

رقم 498 ورش الصناعات الصغيره  المنطقه الصناعيه طريق القطاميه العين السخنه - التجمع الثالث بغرض 

صابون سائل ومنظف زجاج وتلميع اثاث ارضى وقيد برقم 31227 فى 2022/8/28

125 - اسلم جمال مرسى الميهى تاجر فرد سبق قيده برقم    90851 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    

8776 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك 

للستغناء عنه
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126 - احمد محمد احمد الشال تاجر فرد سبق قيده برقم    95097 قيد فى 18-12-2019 برقم ايداع    9426 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك محمد احمد 

محمد الشال

127 - وليد خالد رمضان الغيتى تاجر فرد سبق قيده برقم    104389 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

6926 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح احمد 

حسين غنيم بحيرى

128 - عبد العظيم محمد فارس محمد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم    52417 قيد فى 18-06-2000 برقم 

ايداع    2220 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 

شارع-عرابى بملك/ حامد عطيه ابو يوسف

129 - السيد عبد الغنى خليفة ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    60422 قيد فى 29-08-2005 برقم ايداع    

2428 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بناحيه 10 ش المساحه 

محل رقم 2 - الدقى - الجيزه بغرض محل بيع شيكولته وقيد برقم 251121 فى 2022/8/29 الجيزة المميز

130 - صالح السيد صالح المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    65893 قيد فى 03-03-2009 برقم ايداع    

880 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 3560 وذلك للستغناء عنه نهائيا

131 - محمد السيد مليجى النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم    86695 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع    

6207 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر المصيلحه بملك / سمير 

ابراهيم محمد

132 - محمد محمد احمد العرجه تاجر فرد سبق قيده برقم    87685 قيد فى 02-01-2018 برقم ايداع    43 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شنوان بملك/ 

دعاء معوض على عبد الحليم

133 - رشا احمد على حرب تاجر فرد سبق قيده برقم    88105 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع    1126 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح كفر المصيلحه 

عقار رقم 7 شارع احمد حشمت بملك/ محمد ياسر محمد النبوى فايد

134 - هاني محسن انور سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    101827 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

8188 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

ايمان بدر فهمي

135 - محمد ابراهيم محمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    102836 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

1515 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح سرسنا 

بملك/عاطف السيد حميده عطيه

136 - ايهاب شاهين ابوزيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    59755 قيد فى 16-03-2005 برقم ايداع    

692 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم 

- ش/ كليه اصول الدين - بحري كليه الهندسه ملك جمال ابراهيم محمد الحفناوي

137 - ايهاب شاهين ابوزيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    59755 قيد فى 16-03-2005 برقم ايداع    

692 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : تـل - ش/ 
المدارس ملك محمود على ابو سعده و تم إلغاء الفرع للستغناء عنه نهائيـا 

138 - ايهاب شاهين ابو زيد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    59755 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع    

3875 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : تـل - ش/ 

المدارس ملك محمود على ابو سعده

139 - ابراهيم عبدا ابراهيم حسن صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    90650 قيد فى 08-11-2018 برقم 

ايداع    8262 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك ابراهيم عبدالمقصود محمد سليم

140 - سعيد عبد الحميد عبد الرحمن الوكيل تاجر فرد سبق قيده برقم    92657 قيد فى 09-04-2019 برقم 

ايداع    3105 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / صفوت عبدالحميد سلمه
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141 - عثمان مصطفى ابراهيم زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم    95888 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

1396 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية طوخ دلكه 

بملك/ عيد ممدوح عبد الحميد عيد لغرض/مزرعة ارانب وتجارتها اودع برقم7276فى2022/8/30وقيد برقم 

تابع95888

142 - شعبان مصطفى مصطفى بحبح تاجر فرد سبق قيده برقم    97122 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    

4349 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح  شارع 

الطابونة العزبة الغربية بملك سعدية مصطفى مسطفى بحبح

143 - وليد محمد مصطفي انور الغنيمي تاجر فرد سبق قيده برقم    103761 قيد فى 05-06-2022 برقم 

ايداع    4761 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

ليصبح بملك / فريد ابراهيم السعدنى

144 - سمير ملك حبشى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    104441 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

7096 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / سمير 

ملك حبشى ميخائيل

145 - فهيم فهيم ابراهيم الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    56534 قيد فى 08-10-2002 برقم ايداع    

2905 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر حجازي ملك ماجده حميده 

محمد الجمل بنفس النشاط

146 - أحمد عبد الستار عبد العظيم خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم    64229 قيد فى 12-02-2008 برقم 

ايداع    539 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

منوف ورش ارقام 24 و 25و 26 و27 بالدور الول علوى - ورش الحرفيين ونشاطه خلط وتعبئة وتجارة 

اسمده ومخصبات زراعيه وبودره سائله ومغلفه اودع برقم 7323 وقيد برقم تابع 64229 شبين الكوم

147 - مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    76709 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مليج ملك محمد السيد مصطفي 

ابو مسلم و نشاطه بيـع مبيدات حشريه و مواد كيماويه و التعاقدات و التوريدات و صيانه حمامات السباحه )ما 

عدا خدمات النترنت و توريد العماله(
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النشاط

1 - عبدالحميد عماد صلح عبدالحميد المشد تاجر فرد سبق قيده برقم  99134 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    

1226وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقاله

2 - امل مصطفي سالم عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  104094 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    5925

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره ادوات منزليه

3 - احمد عبد المحسن محمد الطنبداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  68785 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع    

3548وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره الخردوات والملبس 

تجزئه فيما عدا الملبس العسكريه

4 - عصام الدين السيد عبد الغفار عبد الغني تاجر فرد سبق قيده برقم  95482 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع    

492وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مقاولت عامه وتركيب الندسكيب الى 

النشاط الصلى

5 - امال السيد احمد عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم  57271 قيد فى 23-04-2003 برقم ايداع    1106

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مخبز بلدى نصف الى

6 - عبد المنعم صبحى عبد المنعم عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  82577 قيد فى 09-08-2016 برقم 

ايداع    5000وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مطعم

7 - ايهاب الجيوشى مرسى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  87641 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع    799

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره سيارات

8 - يحى السيد محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  98988 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    830وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه )مشال و نقل اجهزه دقيقه( الي النشاط الصلي )ما 

عدا توريد العماله و خدمات النترنت(

9 - محمود رشاد انور الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  99293 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    1636

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بقاله

10 - حسن على عشرى حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  67895 قيد فى 26-04-2010 برقم ايداع    1547

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / توريدات عامه فيما عدا النت 

وتوريد العماله

11 - السيد مصطفى السيد وتوت تاجر فرد سبق قيده برقم  91047 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    9184

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : مطعـم

12 - سمر شحات رجب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  104154 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    6131

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بقالة الى النشاط الصلى

13 - يوسف زكى يوسف شعير تاجر فرد سبق قيده برقم  96872 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    3798

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بقاله وتموين جمعيتى

14 - فتحى سعد مبروك والى تاجر فرد سبق قيده برقم  49262 قيد فى 07-12-1998 برقم ايداع    3525

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع وانتاج نباتات الزينه وشتلت 

الفاكهه

15 - حمزه السيد محمد بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  94771 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    8703وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مكافحة الحشرات الطائره والزاحفه الى النشاط 

الصلى بعد الحصول على التراخيص اللزمه

16 - رهام محمد محمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  104251 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    6460

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /  خلط وتعبئة اسمده ومخصبات 

زراعيه والتجار فيها

17 - محمد أحمد عماد الدين عبد العاطى مليجى تاجر فرد سبق قيده برقم  62476 قيد فى 19-12-2006 برقم 

ايداع    4268وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة مخزن لتجارة اضافات اعلف 

واسمده ومبيدات وبذور ومخصبات زراعيه وتوكيلت تجاريه وتوريدات فيما عدا النت وتوريد العماله
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18 - محمد أحمد عماد الدين عبد العاطى مليجى تاجر فرد سبق قيده برقم  62476 قيد فى 19-12-2006 برقم 

ايداع    4268وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة مخزن لتجارة اضافات اعلف 

واسمده ومبيدات وبذور ومخصبات زراعيه وتوكيلت تجاريه وتوريدات فيما عدا النت وتوريد العماله

19 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  76421 قيد فى 07-08-2014 برقم 

ايداع    3156وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس واحذيه 

جمله وقطاعى

20 - صفاء محمد عبد الستار احمد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  76421 قيد فى 20-06-2022 برقم 

ايداع    5270وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تجاره سجاد

21 - خليل فرج ابراهيم بشير تاجر فرد سبق قيده برقم  79402 قيد فى 30-08-2015 برقم ايداع    4226

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع ادوات كهربائيه

22 - سعيدة عزت فرجانى محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  93009 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع    

4071وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مشغل تفصيل ملبس

23 - محمد نعيم عبدالغنى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  98839 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع    454

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم اضافه )توريدات عموميـه ما عدا توريد العماله و 

خدمات النترنت( الي النشاط الصلي

24 - محمد مجدى عبدالعظيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  99096 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    

1137وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : تجـارة حدايد

25 - هانى محمد كمال يوسف مندور تاجر فرد سبق قيده برقم  81004 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع    

1306وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة أسمده

26 - وليد سعيد محمد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  81701 قيد فى 26-04-2016 برقم ايداع    2938وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ورشة نجارة ميكانيكية

27 - محمد عبد النبى محفوظ اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  83485 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع    

7075وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه )قص و تحويل الورق -الخام الغير 

مطبوع- و استيراد و تجاره و تصنيع المكملت الغذائيه لدي الغير(

28 - احمد محمد الحلى غانم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  96288 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    

2559وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل بضائع ومكتب توريدات فيما عدا 

توريد العمالة ومجالت النترنت

29 - محمود فتحى عبد المنعم محمد شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  102408 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    

257وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / تعبئه وتجاره مواد غذائيه

30 - وائل صبحى احمد عبد المجيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  88924 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع    

6531وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ملبس جاهزه

31 - ماهر محمد عبد الحميد جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  89505 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    

5170وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مركز تنميه بشريه 

ودورات فيما عدا المن والحراسه والنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه

32 - ناصر ابراهيم مبروك قشطة )قشطة للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم  68255 قيد فى 2010-06-24 

برقم ايداع    2338وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب مقاولت عامه

33 - سمير محمد حسن شعير تاجر فرد سبق قيده برقم  85541 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع    3346

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

34 - محمد عبدالفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  96888 قيد فى 23-06-2022 برقم 

ايداع    5378وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : مكتب مزادات

35 - محمد عبد الفتاح منصور محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  96888 قيد فى 11-08-2020 برقم 

ايداع    3843وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : ورشة نجـارة 

ميكانيكية
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36 - محمد ابراهيم عبدالمجيد طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  103297 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

3102وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات وتركيبات لنظمه الطفاء 

والنذار وذلك فيماعدا توريد العماله ومجالت النترنت الى النشاط الصلى

37 - محمود عبد الباسط عبد القادر على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  80308 قيد فى 16-12-2015 برقم 

ايداع    6293وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ورشه تركيب الوميتال

38 - اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  102713 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع    

4892وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع احذيه

39 - اسماء رمضان كمال سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  102713 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع    

1203وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بقاله

40 - محمود سيف النصر رمضان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  104240 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع    6404وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع ملبس فيما 

عدا الملبس العسكريه

41 - زين محمد محمود دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم  66802 قيد فى 08-09-2009 برقم ايداع    3334

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة )ورشة نجارة مميكنه( الي النشاط الصلي

42 - هدير فوزى عبد الحميد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  83230 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع    

6509وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح محل بيع أدوية بيطرية

43 - وفاء رشاد ابراهيم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  86419 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع    

5427وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مخبز بلدي نصف الي 

ملدن

44 - على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم  88209 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

5570وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس جاهزة

45 - على محمد على عفيفى القزعة تاجر فرد سبق قيده برقم  88209 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع    

1412وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة ملبس جاهزة

46 - طارق مصلحى عبد الرحيم التطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  91951 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    

1394وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مزرعة دواجن وتجارتها

47 - رهام محمد محمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  104251 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    6460

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح خلط وتعبئه اسمد ومخصبات زراعيه 

والتجاربها

48 - اسمهان محمد اسماعيل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  104273 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    

6540وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مزرعه دواجن وتجارتها

49 - احمد محمد السيد عبد الدايم جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  66275 قيد فى 17-05-2009 برقم ايداع    

1937وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى نصف الى طرى

50 - عوض رشدى أحمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  74718 قيد فى 03-12-2013 برقم ايداع    

4880وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تصدير

51 - خالد محمد أمين محمد غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  75853 قيد فى 12-05-2014 برقم ايداع    

2045وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تصدير وذلك وفقا للوائح 

والقوانين المنظمه لذلك

52 - سلوى عراقى عبدالرحيم ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  94349 قيد فى 17-10-2019 برقم 

ايداع    7616وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ملبس جاهزة الى النشاط 

الصلى

53 - عبد الرشيد محمد عبد الرشيد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  104237 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع    6400وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب تشطيب وديكور 

وبيع خامات جبس بورد
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54 - محمد احمد حلمى محمود هوانه تاجر فرد سبق قيده برقم  73410 قيد فى 15-04-2013 برقم ايداع    

1688وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب تصدير وخدمات 

نظافة شركات وتوريدات فيما عدا النت وتوريد العماله

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

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط البيع بالتجزئة بالمتاجر المتخصصة للغذية 

الى النشاط الصلى

56 - محمد انور السيد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  102904 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    1706وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة بقاله وتموين

57 - ايمان علي الشافعي نصر الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  103797 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    

4910وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مزرعة دواجن وتجارتها

58 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم  36943 قيد فى 04-07-1992 برقم ايداع    

1549وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مخبز افرنجى

59 - صلح محمد ابراهيم النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم  36943 قيد فى 20-10-1986 برقم ايداع    

3511وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مخبز نصف الى بلدى

60 - السيد محمد السيد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  104040 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    5750وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : نقل مواد بنـاء و توريد داخلي )ما عدا 

خدمات النترنت وتوريد العماله(

61 - هدير فوزى عبد الحميد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  83230 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع    

6509وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : بيع ادوية بيطرية ومستلزمات 

مزارع وتحصينات

62 - ديانا ثروت داود بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  84680 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع    1355

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط زراعة اشجار زيتون

63 - عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  91002 قيد فى 

05-12-2018 برقم ايداع    9051وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح 

مخبز افرنجى وحلوى من عجين

64 - محمد جمال عبدالفتاح محمد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  92334 قيد فى 13-03-2019 برقم ايداع    

2284وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / حظيرة مواشى حلبه 

وتجارتها

65 - الحسينى فهيم متولى السيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  97589 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    

5424وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدبل النشاط ليصبح بيع قطع غيار سيارات 

مستعمله

66 - يوسف عبد المعبود ابو يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  85693 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع    

3691وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مصنع اعلف

67 - صابر جابر ابراهيم الجعاره تاجر فرد سبق قيده برقم  100616 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    

5124وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه

68 - على مصطفى مصطفى على الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  101841 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع    

8246وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تقنية المعلومات وتجارة وتصدير 

الحاصلت الزراعيه والشتلت وتوريدات حكوميه فيماعدا توريد العماله والمن والحراسه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه

69 - ابراهيم محمد نجيب محمد صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم  61436 قيد فى 18-04-2006 برقم ايداع    

1369وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى نصف الى

70 - السيد محمود محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  77004 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع    4368

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع ملبس فيما عدا الزى 

العسكرى
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71 - خطيب محمود محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  95447 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    416وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره السلع الغذائيه

72 - ابتسام عبدالحليم محمود ابوالنجا تاجر فرد سبق قيده برقم  98583 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع    

7849وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط ايجار فساتين سواريه

73 - ابراهيم السيد زكى عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  75678 قيد فى 17-04-2014 برقم ايداع    

1688وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مطعم فول وطعميه

74 - عبد العظيم محمد فارس محمد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم  52417 قيد فى 18-06-2000 برقم ايداع    

2220وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات فيما عدا توريد 

العماله والنترنت

75 - محمد السيد مليجى النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم  86695 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع    6207

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقاله وبيع خضار وفاكهه

76 - وحيد فريد شوقى الطنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  89618 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع    5466

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه 

واكسسوار حريمى هدايا الى النشاط الصلى

77 - عبدالله حسين عبدالله حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  103495 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

3812وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : اقامه و تشغيل مصنـع لتشكيل 

البلستيك و الستيراد و التصدير )ما عدا المجموعه 19 والماده 36 من المجموعه6(

78 - ابراهيم محمد ابراهيم سنبل تاجر فرد سبق قيده برقم  94867 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع    8919

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم إضافة نشاط تصميم و تركيب شبكات رى حديث 

وخدمات زراعية أخرى الى النشاط الصلى

79 - عثمان مصطفى ابراهيم زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  95888 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

1396وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مزرعة ارانب وتجارتها

80 - أحمد عبد الستار عبد العظيم خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم  64229 قيد فى 12-02-2008 برقم ايداع    

539وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط خلط وتعبئة وتجارة اسمده ومخصبات 

زراعيه وبودره سائله ومغلفه

81 - احمد محمد عبد الجيد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  64234 قيد فى 13-02-2008 برقم ايداع    546

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ثلجة بطاطس وخضروات وفاكهه

82 - مصطفى السيد مصطفى ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  76709 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    

3773وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط ) بيـع مبيدات حشريه و مواد 

كيماويه و التعاقدات و التوريدات و صيانه حمامات السباحه ما عدا خدمات النترنت و توريد العماله ( الي النشاط 

الصلي

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   76881 وتم ايداعه بتاريخ   

05-07-2022  برقم ايداع 5,689.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح فيرست كيم لتصنيع المنظفات 

الصناعيه

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92893 وتم ايداعه بتاريخ   

05-05-2019  برقم ايداع 3,797.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح جلوبال سيرفس كير للتوريدات

3 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97803 وتم ايداعه بتاريخ   

Rens 20-10-2020  برقم ايداع 5,932.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه لتصبح/ رينز للملبس الجاهزه

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103309 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2022  برقم ايداع 3,131.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الرضا للرحلت

5 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72094 وتم ايداعه بتاريخ   

08-03-2018  برقم ايداع 1,903.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/  مكتب الدوليه للدويه البيطريه

6 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104127 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-07-2022  برقم ايداع 6,044.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح مكتب المجد للرحلت

7 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67895 وتم ايداعه بتاريخ   

26-04-2010  برقم ايداع 1,547.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / الرايه للتوريدات العامه

8 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91047 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2018  برقم ايداع 9,184.000 الى : إلغاء السمه التجاريه لتصبح ل يوجـــد

9 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96872 وتم ايداعه بتاريخ   

09-08-2020  برقم ايداع 3,798.000 الى : ليوجد

10 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96446 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2020  برقم ايداع 2,851.000 الى : إلغاء السمه التجاريه لتصبح/ ل يوجــــد

11 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104251 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 6,460.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / بافكو لخلط وتعبئة 

السمده والمخصبات الزراعيه والتجار فيها

12 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103585 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 4,133.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح/ محمد عبد السلم عبد 

العزيز عبد السلم شرف

13 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   56890 وتم ايداعه بتاريخ   

13-01-2003  برقم ايداع 120.000 الى : ايهاب رجب عبدالهادى بيومى القل

14 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   101534 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2021  برقم ايداع 7,476.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح احمد على السيد فارس

15 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101534 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2021  برقم ايداع 7,476.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح الفارس انترناشيونال 

للستيراد والتصدير

16 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102408 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2022  برقم ايداع 257.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / السراء لتعبئه وتجاره 

المواد غذائيه

17 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104243 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 6,436.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ستار باور لتوريد 

star powerوتركيب المصاعد وكاميرات المراقبه

18 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   89505 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-07-2018  برقم ايداع 5,170.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / مركز التحرير للتنميه 

البشريه
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19 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   101829 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2021  برقم ايداع 8,204.000 الى : اسلم سامى السيد العدوى)سنتر العدوى للمفروشات(

20 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   62257 وتم ايداعه بتاريخ   

30-10-2006  برقم ايداع 3,649.000 الى : خالد سعيد عبدالكريم سلمان

21 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103154 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 2,594.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح / مينا سعد ابراهيم 

يوسف

22 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103154 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 2,594.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / الهندسيه التجاريه 

لتجارة وتوزيع قطع غيار السيارات ونقل ورحلت

23 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104324 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 6,727.000 الى : ليوجد

24 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104324 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2022  برقم ايداع 6,727.000 الى : احمد كمال بكرى عطية

25 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83230 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2016  برقم ايداع 6,509.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح القدس للدوية البيطرية

26 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   85541 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-05-2017  برقم ايداع 3,346.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب الهنا للرحلت 

الداخليه ونقل العمال

27 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104251 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2022  برقم ايداع 6,460.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح بافكو لخلط وتعبئه اسمده 

ومخصبات زراعيه

28 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101172 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2020  برقم ايداع 1,516.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح الهدى لقطع غيار 

السيارات

29 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104208 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2022  برقم ايداع 6,325.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح احمد محمد عزت 

عبداللطيف سليم

30 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104208 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-08-2022  برقم ايداع 6,325.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح ) جرين كابيتال للتوريدات 

) grren capital العموميه ونباتات الزينه والمقاولت العامه واعمال لندسكيب والستيراد والتصدير

31 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73410 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-04-2013  برقم ايداع 1,688.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / ليوجد

32 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83230 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2016  برقم ايداع 6,509.000 الى : تعديل السمه لتصبح/ القدس لبيع ادويه بيطرية 

ومستلزمات مزارع وتحصينات

33 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   91002 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2018  برقم ايداع 9,178.000 الى : عمرو ابراهيم طه الجندى

34 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   91002 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2018  برقم ايداع 9,051.000 الى : عمرو ابراهيم طه الجندى ) مخبز وحلوانى الجندى (

35 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101841 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2021  برقم ايداع 8,246.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الصنوان لتقنية 

المعلومات
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36 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104406 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 6,965.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح المتحدة للمقاولت 

والتوريدات

37 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   100344 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-06-2021  برقم ايداع 4,442.000 الى : محمود رأفت محمد محمد قوقه ) قوقه للخرداوت 

وملبس بالتجزئه (

38 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92845 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-04-2019  برقم ايداع 3,631.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ العربي للدويه البيطريه 

و اضافات العلف

39 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96655 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2020  برقم ايداع 3,317.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح بى كير

40 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   100937 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2021  برقم ايداع 5,965.000 الى : السيد زيان فرحات شاميه

41 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86695 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2017  برقم ايداع 6,207.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

42 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99914 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2021  برقم ايداع 3,237.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مؤسسه الغالي لتجاره 

وتغير زيوت السيارات

43 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103495 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 3,812.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ فرست للستيراد و 

التصدير

44 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87713 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-01-2018  برقم ايداع 105.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

45 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99266 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2021  برقم ايداع 1,580.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الرحمه والنور لتجارة 

المواد الغذائيه والتوكيلت التجاريه
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الشخاص

1 - خلود ابراهيم سليمان الكفراوى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   54663 وتم ايداعه بتاريخ  2001-07-07 

برقم ايداع    2217تم التأشير فى تاريخ   07-07-2001   بــ  

2 - طارق محمود محمد محمود ابوالنصر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   61126 وتم ايداعه بتاريخ  

19-02-2006 برقم ايداع    569تم التأشير فى تاريخ   08-09-2009   بــ  تم تعيين طارق محمود محمد 

محمود ابوالنصر وكيل مفوض للفرع والمقيد بناحيه / الظاهر 10 امام جامع المقاصيص - الرضي - 2 الجماليه 

والمقيد برقم 66503 والمودع برقم 1632

3 - على  عصام الدين  البرنس  على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   61126 وتم ايداعه بتاريخ  

19-02-2006 برقم ايداع    569تم التأشير فى تاريخ   08-09-2009   بــ  تم تعين وكيل مفوض بناحيه 

الظاهر 10 امام جامع المقاصيص - الرضي 2 الجماليه

4 - على  عصام الدين  البرنس  على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   61126 وتم ايداعه بتاريخ  

08-09-2009 برقم ايداع    3338تم التأشير فى تاريخ   08-09-2009   بــ  

5 - محمد عادل رجب نوار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   103626 وتم ايداعه بتاريخ  23-05-2022 برقم 

ايداع    4320تم التأشير فى تاريخ   23-05-2022   بــ  

6 - على  عصام الدين  البرنس  على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   61126 وتم ايداعه بتاريخ  

03-07-2022 برقم ايداع    5590تم التأشير فى تاريخ   03-07-2022   بــ  

7 - محمد عبدالسلم عبدالعزيز عبدالسلم شرف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   103585 وتم ايداعه 

بتاريخ  17-05-2022 برقم ايداع    4133تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  تم تعديل اسم التاجر 

ولقبه ليصبح/

8 - احمد على السيد فارس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   101534 وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-25 

برقم ايداع    7476تم التأشير فى تاريخ   11-08-2022   بــ  

9 - خالد سعيد عبدالكريم سلمان  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   62257 وتم ايداعه بتاريخ  2006-10-30 

برقم ايداع    3649تم التأشير فى تاريخ   15-08-2022   بــ  

10 - احمد كمال بكري عطيه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   104324 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-15 

برقم ايداع    6727تم التأشير فى تاريخ   15-08-2022   بــ  

11 - عزالدين سعد زغلول ابو اليزيد نصار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   104470 وتم ايداعه بتاريخ  

29-08-2022 برقم ايداع    7210تم التأشير فى تاريخ   29-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه دلتاكيم للسمده والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم    93595 قيدت فى 25-07-2019 برقم ايداع   

5619 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

2 - شركه هبة عثمان حسن عثمان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    93595 قيدت فى 25-07-2019 برقم 

ايداع   5619 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

3 - شركه هبة عثمان حسن عثمان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    93595 قيدت فى 11-03-2020 برقم 

ايداع   2073 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

4 - دلتاكيم للسمدة والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم    93595 قيدت فى 11-03-2020 برقم ايداع   

2073 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه

5 - شركة ايهاب شعبان محمود احمد طعيمة و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    89357 قيدت فى 

05-07-2018 برقم ايداع   4717 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد 

وذلك لحل لشركه وتصفياتها نهائيا

رأس المال

1 - شركه محمد السيد عبدالخالق الدوشنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     88845 قيدت فى 2018-04-24 

برقم ايداع    3207وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شريف شعبان رسمى البقلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     95308 قيدت 

فى 06-01-2020 برقم ايداع    116وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

700,000.000

Page 63 of 81 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه  هبه عثمان حسن عثمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     

93595 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    3769وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تم الغاء الفرع المودع برقم 2072 في 2020/03/11 وذلك للستغناء عنه

2 - تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه  هبه عثمان حسن عثمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     

93595 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    3769وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شقة رقم 43 بندر شبين الكوم - شارع الجلء البحرى بجوار مسجد 

الكريم  الدور الرابع بملك / محمد يوسف احمد موسى

3 - شركه هبة عثمان حسن عثمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     93595 قيدت فى 11-03-2020 برقم 

ايداع    2073وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شقه 

رقم 43 بندر شبين الكوم شارع الجلء البحرى بجوار مسجد الكريم

4 - دلتاكيم للسمدة والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     93595 قيدت فى 11-03-2020 برقم ايداع    

2073وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شقه رقم 43 

بندر شبين الكوم شارع الجلء البحرى بجوار مسجد الكريم

5 - تم تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى ليصبح / شركه محمد عبدالقادر حسن ابوشادى وشريكته شركة سبق 

قيدها برقم     99802 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    2949وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع للشركه بناحية شبين الكوم شارع زهران من شارع طلعت حرب 

بملك / السيد عبد الحكيم عبد ا اودع برقم 6864 لسنة 2022 وقيد برقم تابع 99802 شبين الكوم
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النشاط

1 - تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه  هبه عثمان حسن عثمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     

93595 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    3769 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم 

تعديل النشاط ليصبح استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع   استزراع 

الراضى المستصلحه ) اقل من عشـرون فدان ( تجاره وتوزيع السمده والكيماويات والمخصبات الزراعيه 

ومبيدات الفات الزراعيه والتقاوى ومستلزمات ومعدات النتاج الزراعى والعلف الحيوانيه والمحاصيل 

الزراعيه والفاكهه ومحطات المياة بكل انواعها وكل لوازمها ومعداتها والتجميع والتشوين والتخزين والنقل فى 

اجوله لكل ماسبق والدخول فى المناقصات والمزادات والتوكيلت التجارية

2 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه / اسماعيل محمد عبدالمولي قمبر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

93377 قيدت فى 02-07-2019 برقم ايداع    5068 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم 

تعديل النشاط ليصبح / تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والتصنيع لدي الغير والتوريدات 

فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله والتوكيلت التجاريه

3 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شريف شعبان رسمى البقلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     95308 قيدت 

فى 06-01-2020 برقم ايداع    116 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط 

ليصبح / الستثمار الزراعى والتصدير وتوريد المحاصيل الزراعيه وتوريد المواد الغذائيه والخضروات الطازجه 

والفواكه واللحوم واستصلح الراضى

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه  هبه عثمان حسن عثمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     

93595 قيدت فى 19-12-2017 برقم ايداع    3769 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة تضامن

2 - تم تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى ليصبح / شركه محمد عبدالقادر حسن ابوشادى وشريكته شركة سبق 

قيدها برقم     99802 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    2949 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49489   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-1999 برقم ايداع    214 الى   شركه صبرى مسعد عبدالباقى الجمل وشريكته

2 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99204   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2021 برقم ايداع    1422 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة/ مصطفى ثروت عبد 

الرؤف على مصطفى وشريكه

3 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99802   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2021 برقم ايداع    2949 الى   تم تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى ليصبح / شركه 

محمد عبدالقادر حسن ابوشادى وشريكته

4 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93377   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-07-2019 برقم ايداع    5068 الى   تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه / اسماعيل محمد 

عبدالمولي قمبر وشريكته

5 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103833   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-06-2022 برقم ايداع    5028 الى   تعديل اسم الشركـه ليصبح شركه/ محمد ناجى كارم 

طنطاوى احمد وشريكه

6 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95308   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-01-2020 برقم ايداع    116 الى   تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شريف شعبان رسمى البقلى 

وشريكه
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الشخاص

1 - حمدى سعيد مرسى الغتمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43859   وتم ايداعه بتاريخ    1993-12-18 

برقم ايداع   2843 تم التأشير فى تاريخ 07-02-1999  بــ :  له وحده حق الداره والتوقيع

2 - محمد محمد محمود العيسوى راضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    56122   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2002 برقم ايداع   1936 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2002  بــ :  تم تعديل اسم الشريك المتضامن

3 - احمد عبد العزيز فتوح مصطفى موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62557   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2007 برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2007  بــ :  تم اضافة حق الرهن لمن لهم حق 

التوقيع على الشيكات

4 - حمدى سعيد مرسى الغتمى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    43859   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1993 برقم ايداع   2842 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  له وحده منفردا حق الداره 

والتوقيع باسم الشركه والتعامل لدى كافة الجهات الرسميه والغير رسميه وحق التوقيع على عقود بيع اصول 

الشركه وممتلكاتها باسم الشركه والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع باسم الشركه وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ماسبق

5 - اميمه السيد حسين ابوورد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    43859   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1993 برقم ايداع   2842 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  

6 - صبري مسعد عبدالباقي الجمل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    49489   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-1999 برقم ايداع   214 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع باسم 

الشركه وعنوانها وله حق القتراض من البنوك واجراء الرهون والقروض التجاريه باسم الشركه منفردا وله حق 

توكيل غيره في ذلك بعدالرجوع الي الشريك المتضامن واخذ موافقه كتابيه بذلك

7 - مصطفى محمد عبدالقادر ابوشادى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    99802   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   2949 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

8 - ندى محمد عبدالقادر ابوشادى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    99802   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   2949 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

9 - تقي سمير عبدالمتعال الشرقاوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93377   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   5068 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

10 - اسماعيل محمد عبدالمولى قمبر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93377   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   5068 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  له وحده حق الداره والتوقيع 

باسم الشركه وعنوانها التجاري وكذلك له حق التعامل مع البنوك واجراء القروض والرهون وتوكيل الغير علي ان 

تكون جميع المعاملت لصالح الشركه وحق التعامل مع الجهات الحكوميه والجهات الرسميه والغير رسميه

11 - عبد ا محمد عبد المولى قمبر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93377   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   5068 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  تم خروجه من الشركه واستلم 

كافه حقوقه من الشركه

12 - نشوى عبدالغفار عبدالخالق حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103833   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   5028 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  متخـارج

13 - محمد نادر عبد السميع رجب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103833   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   5028 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  متخـارج

14 - محمد ناجى كارم طنطاوى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103833   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   5028 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا  

وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغرضها 

وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن اوبيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه يجب ان تصدر 
منه منفردا 
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15 - محمد سامى السيد جمال الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95308   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2020 برقم ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

16 - شريف شعبان رسمى البقلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95308   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2020 برقم ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح للشريكين / شريف شعبان رسمى البقلى والسيد / محمد يس يس الغلبان مجتمعين او منفردين ولهم كافة 

السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اغراضها 

وللشركاء حق تمثيل الشركه مجتمعين او منفردين فى علقتها مع الغير واجراء كافة العقود والمعاملت الداخله 

ضمن اغراض الشركه وابرام العقود التى تتعلق بمعاملت الشركه وجميع المعاملت التى تتم مع البنوك ولهم حق 

الرهن والقتراض والسحب واليداع من البنوك وفتح الحسابات البنكيه ولهم حق فتح فروع اخرى للشركه ولهم 

حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض مما ذكر
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تجديد افراد

1 - صلح محمد ابراهيم النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36943   قيدت فى   04-07-1992 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

2 - ليلى رمضان العجوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41966   قيدت فى   12-06-1991 برقم ايداع    

1490 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

3 - اسلم ابراهيم فرحات شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56994   قيدت فى   09-02-2003 برقم ايداع    

388 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-08

4 - فايز عوض ا فرج مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62920   قيدت فى   10-04-2007 برقم ايداع    

1140 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

5 - سمير عبد العليم أحمد الحلبوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63008   قيدت فى   24-04-2007 برقم 

ايداع    1354 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

6 - وليد السيد محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64893   قيدت فى   03-07-2008 برقم ايداع    

2308 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-02

7 - زهيرة محمد يونس محمد الزعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65765   قيدت فى   08-02-2009 برقم 

ايداع    502 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

8 - هيثم شبل محمد الخليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66861   قيدت فى   28-09-2009 برقم ايداع    

2489 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-27

9 - سعد عبد الحميد سليمان شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71384   قيدت فى   09-04-2012 برقم ايداع    

1439 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

10 - تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد فؤاد منجد على زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84577   قيدت فى   

14-02-2017 برقم ايداع    1090 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

11 - محمد فؤاد منجد على زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84577   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

1694 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

12 - فوقية عبد العزيز القزعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28714   قيدت فى   10-08-1977 برقم ايداع    

2499 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

13 - مصطفى جوده عبدالستار عقيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66891   قيدت فى   04-10-2009 برقم 

ايداع    3567 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-03

14 - أبو بكر أحمد أبو اليزيد غباشى ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69294   قيدت فى   2011-01-27 

برقم ايداع    418 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-01-26

15 - ايهاب غزال محمود عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82072   قيدت فى   05-06-2016 برقم ايداع    

3848 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

16 - عبدالحليم ابراهيم محمود عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52517   قيدت فى   2000-07-05 

برقم ايداع    2401 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

17 - حميدة فتوح محمد عزالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59510   قيدت فى   11-01-2005 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

18 - سامح محمد عبدالنبى السروجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66406   قيدت فى   09-06-2009 برقم 

ايداع    2241 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

19 - محمد محمود محمد أبو عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70866   قيدت فى   01-01-2012 برقم 

ايداع    7 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

20 - رضا محمود ابراهيم شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74585   قيدت فى   19-11-2013 برقم ايداع    

4610 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-18
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21 - منال السيد محمود جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77567   قيدت فى   01-01-2015 برقم ايداع    

18 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-31

22 - محمد سعيد ابراهيم ابو فريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80473   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    48 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

23 - عبد العزيز عبد القوى عبد المعز السيد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82375   قيدت فى   

20-07-2016 برقم ايداع    4538 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-19

24 - عبد المنعم صبحى عبد المنعم عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82577   قيدت فى   

09-08-2016 برقم ايداع    5000 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-08

25 - ناديه عبد المجيد أبو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58178   قيدت فى   02-12-2003 برقم ايداع    

3371 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

26 - باسم سعيد عبد العزيز عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68773   قيدت فى   2010-10-11 

برقم ايداع    3523 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

27 - السيد محمود محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77004   قيدت فى   27-10-2014 برقم ايداع    

4368 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

28 - هناء محمد عبدة محمد صليحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78998   قيدت فى   23-06-2015 برقم 

ايداع    3301 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

29 - احمد عيسى احمد عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79026   قيدت فى   29-06-2015 برقم 

ايداع    3371 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28

30 - دعاء صبحى عبد المنعم الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79988   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    5591 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

31 - اسماء رضا سعيد الفيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85238   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

2666 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

32 - هشام عبدالستار محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43119   قيدت فى   19-11-1992 برقم 

ايداع    2887 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

33 - صبحى الحمدى سليمان زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50852   قيدت فى   29-09-1999 برقم 

ايداع    3122 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

34 - رزق سعد رزق العرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61484   قيدت فى   02-05-2006 برقم ايداع    

1504 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

35 - منال أبو العنين محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63957   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    3955 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-10

36 - أحمد عبدالمحسن أحمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68214   قيدت فى   30-04-2014 برقم 

ايداع    1867 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

37 - ابراهيم عبد الرازق ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69021   قيدت فى   05-12-2010 برقم 

ايداع    4136 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-04

38 - هشام مصطفى محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70671   قيدت فى   20-11-2011 برقم ايداع    

4100 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

39 - محمد عبد الرازق سيد أحمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71518   قيدت فى   

30-04-2012 برقم ايداع    1751 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-29

40 - محمد حامد رواش سيد أحمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71763   قيدت فى   2012-06-26 

برقم ايداع    2453 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

41 - مروة زين العابدين شحاته على غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77110   قيدت فى   2014-11-10 

برقم ايداع    4616 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09
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42 - الدسوقى محمود الدسوقى الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83777   قيدت فى   05-12-2016 برقم 

ايداع    7720 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

43 - ابراهيم عبد الرازق ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84969   قيدت فى   20-03-2017 برقم 

ايداع    2004 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

44 - تم تعديل السم التجارى ليصبح يمنى حسين حليم احمد محمد ) مصنع زجاج يمنى حسين حليم احمد محمد (  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   85017   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    2116 وفى تاريخ  

07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

45 - سعيد محمد رشاد الجعبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49550   قيدت فى   07-02-1999 برقم ايداع    

357 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-06

46 - محمد السيد مصطفى العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83405   قيدت فى   01-11-2016 برقم ايداع    

6915 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

47 - صبحى راضى صبحى تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84825   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1656 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

48 - شوقى خميس السيد محمد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85232   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    2649 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

49 - اية جمال عبد الغفار زكى لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86405   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    5393 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

50 - فتحى عبد الفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48178   قيدت فى   15-04-1998 برقم ايداع    

1014 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

51 - فتحى سعد مبروك والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49262   قيدت فى   07-12-1998 برقم ايداع    

3525 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-12-06

52 - سميره عبد الونيس بعبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51139   قيدت فى   11-11-1999 برقم ايداع    

3723 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

53 - سامية احمد عبدالعال يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62830   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

54 - فتحى عبد الفتاح ابراهيم خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71616   قيدت فى   21-05-2012 برقم 

ايداع    2038 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

55 - هانى غالب سرحان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71948   قيدت فى   08-08-2012 برقم ايداع    

2959 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-07

56 - احمد توكل السعيد عمرية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75112   قيدت فى   03-02-2014 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-02

57 - أحمد محمد الصاوى على النعمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78075   قيدت فى   04-03-2015 برقم 

ايداع    1170 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

58 - عرفه محمود على الشبينى )مكتب الشبينى للرحلت الداخليه ومتعهد نقل عمال (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

84404   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    703 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-28

59 - عبد العزيز احمد عبد العزيز رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85731   قيدت فى   2017-05-30 

برقم ايداع    3764 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

60 - حسن محمد محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85887   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

4156 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

61 - على على مصطفى مصلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37938   قيدت فى   18-07-1987 برقم ايداع    

1927 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

62 - جمال ابراهيم حسن ابوغالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54590   قيدت فى   23-06-2001 برقم 

ايداع    2057 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22
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63 - أيمان محمد عباس ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54923   قيدت فى   25-08-2001 برقم ايداع    

2883 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2011-08-24

64 - محمود سعيد ابراهيم الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59346   قيدت فى   29-11-2004 برقم ايداع    

3085 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-28

65 - ماجدة شعبان محمد حامد دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69847   قيدت فى   18-05-2011 برقم 

ايداع    1804 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

66 - عبدالرحمن أبواليزيد عبدالرحمن العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72166   قيدت فى   

17-09-2012 برقم ايداع    3420 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-09-16

67 - علء عاطف حامد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72669   قيدت فى   06-12-2012 برقم ايداع    

4631 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-05

68 - عصام ابراهيم محروس عبد المجيد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77413   قيدت فى   

15-12-2014 برقم ايداع    5259 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-14

69 - خليل فرج ابراهيم بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79402   قيدت فى   30-08-2015 برقم ايداع    

4226 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

70 - جنات على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80457   قيدت فى   03-01-2016 برقم ايداع    

23 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

71 - جنات على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80457   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    

4404 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

72 - ابراهيم محمد محمد شلتوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83708   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

7567 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

73 - د نهله على محمد دشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59490   قيدت فى   28-08-2006 برقم ايداع    

3049 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

74 - تعديل السم التجارى ليصبح بسمية عبد الجيد يوسف طة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61952   قيدت فى   

06-08-2006 برقم ايداع    2755 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-05

75 - صلح عامر محمد الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71277   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

1187 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

76 - صلح عامر محمد الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71277   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

1962 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

77 - عتاب شكرى امام يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79715   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

4965 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

78 - محى الدين صلح محمد النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86331   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    5172 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

79 - تفاحه عبد التواب سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33485   قيدت فى   08-06-1983 برقم ايداع    

1486 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-07

80 - السيد امين سيد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46199   قيدت فى   12-12-1996 برقم ايداع    

3552 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

81 - محمد تاج الدين عبد اللطيف الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56395   قيدت فى   2002-09-07 

برقم ايداع    2548 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

82 - احمد يوسف عبدالفتاح رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59781   قيدت فى   26-03-2005 برقم ايداع    

769 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

83 - محمد زكريا محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63402   قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    

2405 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24
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84 - السيد عبدالفتاح محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64886   قيدت فى   02-07-2008 برقم ايداع    

2296 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

85 - أحمد سعيد محمد المنوفى ) كوافير حمادة (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68605   قيدت فى   

07-09-2010 برقم ايداع    3132 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-06

86 - ابرهيم على حسين عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71328   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

1309 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

87 - مبروك ابراهيم سالم بندق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75887   قيدت فى   15-05-2014 برقم ايداع    

2109 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

88 - ايناس فرج عبد المنجى حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78847   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

2937 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

89 - تامر نجيب السيد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80947   قيدت فى   21-02-2016 برقم ايداع    

1175 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

90 - احمد فرج عبد المنعم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82963   قيدت فى   25-09-2016 برقم ايداع    

5895 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

91 - عبد المؤمن عبد الحميد عبد المؤمن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83970   قيدت فى   

20-12-2016 برقم ايداع    8135 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-19

92 - محمد نجاح عبد الحفيظ الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85664   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    3624 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

93 - عماد صابر شعبان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86502   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

5676 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

94 - عاطف محمد على الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46732   قيدت فى   10-05-1997 برقم ايداع    

1263 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

95 - مها محمود زكى عنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58430   قيدت فى   15-03-2004 برقم ايداع    

610 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-14

96 - محسن السيد خليل عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61063   قيدت فى   07-02-2006 برقم ايداع    

401 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

97 - ابراهيم محمد محمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63403   قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    

2408 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

98 - سميحة حامد عبد ا القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75494   قيدت فى   25-03-2014 برقم 

ايداع    1294 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

99 - مجدى محمود أبو النصر البيومى النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78155   قيدت فى   

12-03-2015 برقم ايداع    1345 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-11

100 - صلح عبدالحميد على بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84588   قيدت فى   14-02-2017 برقم 

ايداع    1110 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

101 - محمد صابر احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85281   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

2767 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

102 - سمير محمد حسن شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85541   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

3346 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

103 - وفاء عبد الجواد حسين الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61747   قيدت فى   2006-06-19 

برقم ايداع    2147 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

104 - ياسر مليجى عبدالنبى خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61831   قيدت فى   06-07-2006 برقم 

ايداع    2358 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-05
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105 - ناديه حسن ابراهيم العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62991   قيدت فى   22-04-2007 برقم ايداع    

1302 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

106 - محمود شوقى لطفى الباجورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85185   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    2549 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

107 - احمد محمد السيد البقلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46758   قيدت فى   14-05-1997 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

108 - حسين محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60556   قيدت فى   27-09-2005 برقم ايداع    

2716 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-26

109 - منى صبحى محمد زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62014   قيدت فى   22-08-2006 برقم ايداع    

2966 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

110 - نجوى عبد الحميد عبد المعطى حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63089   قيدت فى   

10-05-2007 برقم ايداع    1555 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-09

111 - محمد محمد ابراهيم الحلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63794   قيدت فى   19-12-2016 برقم 

ايداع    8125 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

112 - زين محمد محمود دعبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66802   قيدت فى   08-09-2009 برقم ايداع    

3334 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

113 - أحمد محمد عبد الفتاح أحمد جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67966   قيدت فى   2010-05-09 

برقم ايداع    1722 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

114 - أحمد السيد قمر الدوله أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70085   قيدت فى   29-06-2011 برقم 

ايداع    2429 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

115 - محمد احمد حلمى محمود هوانه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73410   قيدت فى   15-04-2013 برقم 

ايداع    1688 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

116 - محمد منير عبد الواحد حامد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77964   قيدت فى   2015-02-18 

برقم ايداع    901 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

117 - هدير فوزى عبد الحميد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83230   قيدت فى   18-10-2016 برقم 

ايداع    6509 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

118 - محمد صبرى السيد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84822   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1648 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

119 - احمد مجدى عبد الغفار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85278   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    2761 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

120 - محمد ابراهيم عبد السلم امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86233   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    4883 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

121 - وفاء رشاد ابراهيم عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86419   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    5427 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

122 - حماده محمد أحمد هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62860   قيدت فى   22-03-2007 برقم ايداع    

946 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

123 - هبه عيد عبد الحميد الطيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68400   قيدت فى   25-07-2010 برقم ايداع    

2660 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-24

124 - محمود شعبان أحمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70737   قيدت فى   01-12-2011 برقم 

ايداع    4264 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-30

125 - عوض رشدى أحمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74718   قيدت فى   03-12-2013 برقم 

ايداع    4880 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-02

126 - خالد محمد أمين محمد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75853   قيدت فى   12-05-2014 برقم 

ايداع    2045 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11
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127 - سامى محمد حسانين شلتوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79879   قيدت فى   04-11-2015 برقم 

ايداع    5348 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

128 - عصام محمد عبد الحفيظ الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80601   قيدت فى   2016-01-14 

برقم ايداع    308 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

129 - اسماء السيد عبد السميع متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84676   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    1341 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

130 - عماد يوسف ايوب فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85860   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

4087 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

131 - فتحى ابراهيم السيد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50774   قيدت فى   14-09-1999 برقم ايداع    

2962 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-13

132 - خالد رمضان على الغيتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59693   قيدت فى   06-03-2005 برقم ايداع    

563 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-05

133 - تم تعديل السم التجارى ليصبح وليد عبد المنعم عبد الخالق الفيومى ) حلوانى الفيومى (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   63219   قيدت فى   11-06-2007 برقم ايداع    1899 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

134 - الهام سعيد فايز ابراهيم هير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84255   قيدت فى   16-01-2017 برقم 

ايداع    377 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

135 - صبرى عبدالحميد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34563   قيدت فى   01-09-1984 برقم ايداع    

1823 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

136 - كرم سعد عواد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46219   قيدت فى   18-12-1996 برقم ايداع    

3630 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

137 - محمد صلح مختار معطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63039   قيدت فى   02-05-2007 برقم 

ايداع    1437 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

138 - تعديل السم التجارى ليصبح حسام راغب محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63400   قيدت 

فى   25-07-2007 برقم ايداع    2399 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-24

139 - تامر مجدى نصرالدين محمد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71270   قيدت فى   2012-03-21 

برقم ايداع    1167 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

140 - محمد حسن امين رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80616   قيدت فى   17-01-2016 برقم ايداع    

351 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

141 - حسنى عبد الرحمن حسنى سعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83490   قيدت فى   08-11-2016 برقم 

ايداع    7088 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

142 - عوض ا فؤاد ميخائيل عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86038   قيدت فى   2017-07-11 

برقم ايداع    4455 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

143 - د/ صفاء عبدالمقصود السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40856   قيدت فى   1990-03-29 

برقم ايداع    799 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

144 - دكتور صفاء عبد المقصود السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40856   قيدت فى   

14-08-2000 برقم ايداع    2892 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2020-08-13

145 - محمد فريد زكى احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63458   قيدت فى   12-08-2007 برقم 

ايداع    2599 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

146 - أمينة فاروق أحمد المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66298   قيدت فى   20-05-2009 برقم ايداع    

1996 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

147 - أمل سامى السيد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66778   قيدت فى   01-09-2009 برقم ايداع    

3266 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31
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148 - ديانا ثروت داود بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84680   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

1355 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

149 - احمد عبد الرحمن سعد الدين سعدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85709   قيدت فى   2017-05-29 

برقم ايداع    3731 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

150 - محمد شديد حسن شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85990   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    4367 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

151 - ايمن على عبد السميع عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86272   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    5007 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

152 - زينب احمد السيد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44117   قيدت فى   04-06-1994 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-03

153 - حسن عجيب حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55800   قيدت فى   17-04-2002 برقم ايداع    

1083 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

154 - رجب عبد الواحد على شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57362   قيدت فى   19-05-2003 برقم 

ايداع    1308 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

155 - طارق احمد عبدالخالق جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58680   قيدت فى   15-05-2004 برقم 

ايداع    1289 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

156 - سيد عبد الرازق السيد عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59906   قيدت فى   20-04-2005 برقم 

ايداع    1107 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

157 - رفعت عبدالرحمن محمد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60575   قيدت فى   2005-10-02 

برقم ايداع    2759 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-01

158 - محمد عبد ا احمد مجاهد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61858   قيدت فى   13-07-2006 برقم 

ايداع    2445 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

159 - ماجدة السيد عبدالغني عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62598   قيدت فى   29-01-2007 برقم 

ايداع    245 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

160 - شريف عبدالسميع البكري عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63519   قيدت فى   2007-08-27 

برقم ايداع    2777 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

161 - محمد عطيه محمد الحجرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64446   قيدت فى   02-04-2008 برقم 

ايداع    1210 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-01

162 - هدى احمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76243   قيدت فى   06-07-2014 برقم ايداع    

2845 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-05

163 - محمود وفيق محمود مصطفى الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79296   قيدت فى   

17-08-2015 برقم ايداع    3983 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-16

164 - ايمان شوقى عبد الرحيم على فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79353   قيدت فى   2015-08-25 

برقم ايداع    4122 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-24

165 - همام عزت عبد الرحمن بيومى حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83125   قيدت فى   

10-10-2016 برقم ايداع    6265 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-09

166 - رجب عبد الواحد على شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84876   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    1771 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

167 - حسام نجيب قطب الشيخ عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85949   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    4288 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

168 - ماجد عبدا الحمدى ابوشادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48489   قيدت فى   11-07-1998 برقم 

ايداع    1777 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-10
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169 - ابراهيم محمد نجيب محمد صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61436   قيدت فى   2006-04-18 

برقم ايداع    1369 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

170 - ريهام حسن عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81182   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

1716 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

171 - محمد امام ابراهيم طعيمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84451   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

805 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

172 - محمد ابراهيم الدسوقى محمد على السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85547   قيدت فى   

14-05-2017 برقم ايداع    3361 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

173 - محمود محمد فتحى الشقشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86251   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    4937 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

174 - سالى شبل ابو الفتوح شندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86302   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    5103 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

175 - حمدى احمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32731   قيدت فى   09-08-1982 برقم ايداع    

1786 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

176 - سميحه على عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61379   قيدت فى   05-04-2006 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

177 - نبيل امين محمود بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64678   قيدت فى   21-05-2008 برقم ايداع    

1781 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

178 - صالح السيد صالح المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65893   قيدت فى   03-03-2009 برقم 

ايداع    880 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

179 - صالح السيد صالح المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65893   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    3560 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

180 - أيمن أحمد نجم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68049   قيدت فى   19-05-2010 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

181 - فتحية عزيز عبد السلم الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77621   قيدت فى   2015-01-11 

برقم ايداع    118 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

182 - نجاه محمد مطيع السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82295   قيدت فى   11-07-2016 برقم 

ايداع    4325 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

183 - محمود سعيد ابراهيم امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85853   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

4070 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

184 - عبد العظيم محمد فارس محمد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52417   قيدت فى   2000-06-18 

برقم ايداع    2220 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

185 - صفوت عبد العزيز عبد السلم حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53405   قيدت فى   2000-11-25 

برقم ايداع    4105 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

186 - السيد عبد الغنى خليفة ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60422   قيدت فى   29-08-2005 برقم 

ايداع    2428 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

187 - هانى عبد الرحمن مصطفى ابو حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63447   قيدت فى   2007-08-07 

برقم ايداع    2550 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

188 - رجب محمد عثمان حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64668   قيدت فى   20-05-2008 برقم ايداع    

1756 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

189 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد السيد علم عمار ) ابو عمار لتجهيز وبيع وتحضير المأكولت(  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   70907   قيدت فى   10-01-2012 برقم ايداع    118 وفى تاريخ  

29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09
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190 - محمد محمد فايز احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71705   قيدت فى   12-06-2012 برقم 

ايداع    2289 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

191 - محمد صلح بيومى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74038   قيدت فى   02-09-2013 برقم ايداع    

3425 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-01

192 - محمد أحمد على شتية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75093   قيدت فى   29-01-2014 برقم ايداع    

384 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-28

193 - اشرف مختار خليفة زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78879   قيدت فى   07-06-2015 برقم ايداع    

3013 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

194 - ياسر عبد السلم عبد الستار عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78880   قيدت فى   2015-06-07 

برقم ايداع    3014 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

195 - نجاح محمد محمد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79369   قيدت فى   26-08-2015 برقم ايداع    

4149 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

196 - محمد السيد مليجى النعمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86695   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    6207 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

197 - سعيد محمد على حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42342   قيدت فى   13-11-1991 برقم ايداع    

3529 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

198 - عاطف عبدالرحمن عبدالسلم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49268   قيدت فى   1998-12-07 

برقم ايداع    3531 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-06

199 - محمود حسانين حسانين أبو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70308   قيدت فى   2011-08-29 

برقم ايداع    3158 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

200 - وائل سمير أحمد حسن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71889   قيدت فى   19-07-2012 برقم 

ايداع    2781 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

201 - عنتر محمد طلبة عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82383   قيدت فى   20-07-2016 برقم ايداع    

4558 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

202 - عمرو مسعد عبد الفتاح وسع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84574   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    1078 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

203 - صبحيه نظير سيد احمد زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86355   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    5259 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

204 - فهيم فهيم ابراهيم الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56534   قيدت فى   08-10-2002 برقم ايداع    

2905 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-07

205 - فادى سليمان جرجس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62853   قيدت فى   21-03-2007 برقم 

ايداع    926 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

206 - تهانى البهى محمد الفتيانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68670   قيدت فى   23-09-2010 برقم ايداع    

3293 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

207 - تم تعديل السم التجارى ليصبح جمال عبد الحميد مصطفى الشناوى ) الشناوى للمزادات والبوفيهات (  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   71606   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    2021 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

208 - مصطفى محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73546   قيدت فى   12-05-2013 برقم 

ايداع    2077 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

209 - أحمد حافظ محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74454   قيدت فى   03-11-2013 برقم ايداع    

4339 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

210 - محمد صبحى مصيلحى ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85479   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    3223 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

Page 78 of 81 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

211 - تم تعديل السم التجاري ليصبح احمد جمال السيد تاج ) تاج فارم انترناشونال(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

86337   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    5185 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-09
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تجديد شركات

1 - شركه صبرى مسعد عبدالباقى الجمل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   49489  قيدت فى  

28-01-1999 برقم ايداع   214 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2024  12:00:00ص

2 - شركه حنان محمد خميس شندى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   59719  قيدت فى  2005-03-09 

برقم ايداع   615 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2025  

12:00:00ص

3 - تعديل اسم الشركه لتصبح شركه شريف محمد عبد الخالق شخبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

69851  قيدت فى  18-05-2011 برقم ايداع   1813 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/05/2026  12:00:00ص

4 - شركه مجدى بيومى أمام المشد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69058  قيدت فى  2010-12-14 

برقم ايداع   4236 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  

12:00:00ص

5 - شركة فاطمة صالح فرج نور الدين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   84839  قيدت فى  

08-03-2017 برقم ايداع   1667 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2027  12:00:00ص

6 - شركة  فوزية على امين القناوى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   81568  قيدت فى  2016-04-13 

برقم ايداع   2623 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2026  

12:00:00ص

7 - شركه محمد محمود العيسوى راضى وشركاه ) راضى جروب (   شركة سبق قيدها برقم :   56122  قيدت 

فى  09-07-2002 برقم ايداع   1936 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2017  12:00:00ص

8 - شركة مسعد كامل السيد حجر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48250  قيدت فى  10-05-1998 برقم 

ايداع   1195 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2023  

12:00:00ص

9 - شركة مصر الحرمين للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   63385  قيدت فى  22-07-2007 برقم ايداع   

2354 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  12:00:00ص

10 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   63385  قيدت فى  22-07-2007 برقم ايداع   2354 وفى تاريخ  

10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  12:00:00ص

11 - شركه غبر حبيب غبر وشريكه ) صيدليه عبد ا (   شركة سبق قيدها برقم :   53910  قيدت فى  

19-02-2001 برقم ايداع   683 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2026  12:00:00ص

12 - شركه على عبد الجليل محمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   78296  قيدت فى  

26-03-2015 برقم ايداع   1642 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2025  12:00:00ص

13 - شركه أحمد محمد عبد الدايم قرطام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   83505  قيدت فى  

10-11-2016 برقم ايداع   7131 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/11/2026  12:00:00ص

14 - شركه  محمود عبد الستار العباسى وشركاه ) العباسى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   85760  

قيدت فى  05-06-2017 برقم ايداع   3854 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/06/2027  12:00:00ص

15 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   74755  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

1567 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص
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16 - بركاتو   شركة سبق قيدها برقم :   74755  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   1567 وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

17 - تاون تايم   شركة سبق قيدها برقم :   74755  قيدت فى  08-12-2013 برقم ايداع   4968 وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2023  12:00:00ص

18 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   74755  قيدت فى  08-12-2013 برقم ايداع   

4968 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2023  12:00:00ص

19 - شركة  جمال عبدالمقصود احمد السيسى و شريكتة ) السيسى للمقاولت (   شركة سبق قيدها برقم :   

56474  قيدت فى  22-09-2002 برقم ايداع   2733 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/09/2027  12:00:00ص
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