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قيود أفراد

1 - صباح عبد العزيز سليم سليم مراد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3201 ورقم قيد 29130    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية هورين بملك/ محمد عبد الفتاح عبد 

الفتاح خليل

2 - ابراهيم عبد الغنى ابراهيم احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 3202 ورقم قيد 29131    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

الدبايبه بملك/ تامر عبد الغنى ابراهيم صالح

3 - محمد مليجى مليجى يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3207 

ورقم قيد 29132    محل رئيسى  عن تجميع ومعالجه وتوريد المياه, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع 

شارع مدرسه العداديه بنات بملك/ محمد جمال سليمان خليل

4 - لطفيه محمد لطفى احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3210 ورقم قيد 29133    محل رئيسى  عن تجارة محمول واكسسوارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل 

بملك/ كوثر السيد سيد احمد منصور

5 - احمد عطيه محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3213 ورقم 

قيد 29134    محل رئيسى  عن بيع مخللت, بجهة محافظة المنوفية مصطاى بملك/ عطيه محمد عطيه

6 - احمد ابراهيم سند رسلن السواح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3230 ورقم قيد 25354    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق 

بملك/ احمد ابراهيم سند رسلن السواح

7 - نعمات محمد حسن السيد الدنانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3218 ورقم قيد 29135    محل رئيسى  عن  بقالــة, بجهة محافظة المنوفية الروضة .بملك / خالد ابراهيم رزق 

البحراوى

8 - حسام الدين سعد المرسى على تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3227 ورقم قيد 29136    محل رئيسى  عن مكتب استثمارعقارى وتوريدات عمومية )فيماعدا توريد العمالة 

وخدمات النترنت(, بجهة محافظة المنوفية قويسنا شارع الجمهمورية بملك / اشرف حسن سيد محمد

9 - اسامه محمد البهى اسماعيل عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3248 ورقم قيد 26765    رئيسى آخر  عن تجـارة سيــارات, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق .ش / 

مصر اسكندرية الزراعى بجوار بنزينة الدكتور وحيد محمد البهى اسماعيل عامر

10 - محمود السعيد حنفى يوسف المهدى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3238 ورقم قيد 29137    محل رئيسى  عن مكتب خدمات لوجيستية للنقل والشحن والتوريدات ) فيماعدا 

الخدمات البريدية وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى ( )وفيما عدا توريد 

العمالة وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق ش/ الهيشة .بملك / عمر لبيب على محمد 

الشعشاعى

11 - نجلء شوقى عبد العزيز المصلحى رمضان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-03 

برقم ايداع 3241 ورقم قيد 29138    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائبه, بجهة محافظة المنوفية شارع 

داعوس ببركة السبع شرق بملك/ وحيد محمد عبد الحميد الشيخ

12 - صباح عبد السلم ابو الفتوح الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 3242 ورقم قيد 29139    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

المنوفية بركة السبع شرق .سوق الخميس .بملك / ياسر عبد المنعم الجندى
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13 - شاكر عبد الفتاح زكى الدسوقى عمريه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 3243 ورقم قيد 29140    محل رئيسى  عن صيـانة اجهـزه الكتـرونية, بجهة محافظة المنوفية ابو مشهور 

.بملك / فتحى على السيد بيومى

14 - نانسى فتحى عبد الوهاب بده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3245 ورقم قيد 29141    محل رئيسى  عن تجارة ملبس حريمى وولدى ورجالى فيما عد الزى العسكرى, 

بجهة محافظة المنوفية هورين بملك/ فتحى عبد الوهاب السيد بده

15 - محمد صبحى شوقى صادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3246 

ورقم قيد 29142    محل رئيسى  عن  بقالــة, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع .شارع بورسعيد .بملك / 

محمود شوقى احمد حسين

16 - رجب حامد فهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3250 

ورقم قيد 29143    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائيه يدوى, بجهة محافظة المنوفية عقار 10شارع محمد عبد 

العظيم بقويسنا بملك/ عاطف السيد عفيفى

17 - عمار عبد ا السيد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3253 

ورقم قيد 29144    محل رئيسى  عن مكتب استيراد ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 ( 

وتصدير والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا 

شارع سعد زغلول تقاطع نجم الدين بملك/ ثناء عبد العاطى محمد الوالى

18 - مصطفى محمد عبد الشافى القصرى سفق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3261 ورقم قيد 29145    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد بملك/ محمد عبد الشافى القصرى

19 - شعبان احمد عقل هوله تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3263 ورقم 

قيد 29146    محل رئيسى  عن ورشه اصلح كاوتش, بجهة محافظة المنوفية طه شبرا طريق شبين قويسنا 

منشاه عبد المنعم رياض بملك / مروه شعبان احمد عقل

20 - عبد الفتاح محمد عبد الفتاح مساور تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3264 ورقم قيد 29147    محل رئيسى  عن مكتب نقل وشحن ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية الروضه بملك/ مصطفى عبد الفتاح يوسف مساور

21 - حسام فارس عبد ا ابو سريع تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3265 ورقم قيد 29148    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

المنوفية كفور الرمل بملك/ صباح امام الشافعى

22 - محمد صبحى المحمدى العصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3270 ورقم قيد 29149    محل رئيسى  عن بيــع عطـارة, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل .بملك / ايمان 

نجيب حنفى زايد

23 - فتحى القصرى فتحى القصرى سفق تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3271 ورقم قيد 29150    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

النترنت(, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد بملك/ القصرى فتحى القصرى سفق

24 - عزه عبد العزيز يحيى عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3283 ورقم قيد 29151    محل رئيسى  عن بيع وتجارة ملبس )فيما عدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة 

المنوفية بنى غريان بملك/ وفاء محمد خليل حلوه

25 - محمد فوزى محمد على فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3284 ورقم قيد 29152    محل رئيسى  عن بيع ادوات تنجيد, بجهة محافظة المنوفية ميت سراج بملك/ سمير 

محمود عفيفى
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26 - محمد الدسوقى عبد الفتاح متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3288 ورقم قيد 29153    محل رئيسى  عن صيدليــة, بجهة محافظة المنوفية كفر ميت سراج .بملك / السيد 

محمد السيد عطوه

27 - احمد مجدى فتحى السيد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3289 ورقم قيد 29154    محل رئيسى  عن ورشة دهانات, بجهة محافظة المنوفية ميت سراج بملك/ فكرى عبد 

الرازق محمد

28 - عبد الرحمن سعيد فتحى مزروع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3291 ورقم قيد 29155    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل بملك/ محمد 

عبد المنعم شحاته على

29 - الشربينى ابو المعاطى متولى معله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3296 ورقم قيد 29156    محل رئيسى  عن صيانة واصلح مركبات, بجهة محافظة المنوفية شبرا بخوم بملك/ 

الشربينى ابو المعاطى متولى معله

30 - احمد محمد عبد الحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3297 ورقم قيد 29157    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ ماهر محمد عبد 

الحميد

31 - هانم عادل فهمى ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3298 

ورقم قيد 29158    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية مدينه بركه السبع غرب شارع النزهه بملك/ محمد 

سعيد زكى اسماعيل عيد

32 - احمد عبد العزيز احمد الشيخ عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 3299 ورقم قيد 29159    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية 

مدينه قويسنا ش/ الطيران بملك/ عاطف عبد المرضى احمد

33 - محمد عز الدين المحمدى محمد  الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 3300 ورقم قيد 29160    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع - شرق عقار 9 شارع محروس بملك/ عز الدين المحمدى محمد 

الدسوقى

34 - حسام الدين على فتحى الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3305 ورقم قيد 29161    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا 

بملك/ اشرف ناجى عبد الهادى القلشى

35 - عبد الرحمن محمد ابراهيم صقر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3308 ورقم قيد 29162    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة المنوفية ميت ام صالح 

بملك/ عمر على عبد العظيم

36 - اسامه السيد عبد الفتاح الصافورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3311 ورقم قيد 29163    محل رئيسى  عن تغير الزيوت, بجهة محافظة المنوفية شبرا بخوم شارع المعهد 

الزهرى بملك/ احمد السيد عبد الفتاح الصافورى

37 - محمود محمد عبد الحكم عطيفه تاجر فرد  رأس ماله 53,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3315 ورقم قيد 29164    محل رئيسى  عن ورشــة نجـارة, بجهة محافظة المنوفية بجيرم .بملك / محمد عبد 

الحكم عطيفه
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38 - محمد صبحى توفيق محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3330 ورقم قيد 29166    محل رئيسى  عن مكتـب توريـدات )فيماعدا توريد العمالة وخدمات النترنت (, بجهة 

محافظة المنوفية ميت ام صالح .بملك / مسعد توفيق محمد شاهين

39 - ياسر احمد عامر الشوربجى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3333 

ورقم قيد 29167    محل رئيسى  عن اصلح الدوات والجهزة المنزلية ومعدات العناية بالحدائق, بجهة محافظة 

المنوفية قويسنا البلد بملك/ كريمه ابراهيم العزب فودة

40 - نجوى اشرف على السيد عبد البارى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 3336 ورقم قيد 29168    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ابنهس 

بملك/ سعيد جمال محمد شهيد

41 - مى على محمد على الجزار تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3340 

ورقم قيد 29169    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات وجهاز عرائس, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا 

بملك/ حاتم احمد المام دياب العطار

42 - احمد عبد العزيز محمد حمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3344 ورقم قيد 29170    محل رئيسى  عن مصنـع شـانليـا, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل .بملك / عبد 

الوهاب عبد العزيز محمد حمود

43 - خالد فوزى سالم خطاب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3347 ورقم 

قيد 29171    محل رئيسى  عن بيع دهانات دوكو عربيات, بجهة محافظة المنوفية ابو مشهور بملك/ دولت محمد 

ابراهيم احمد

44 - محمد حماد عبد الصمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3348 ورقم قيد 29172    محل رئيسى  عن مصنـع نسيـج, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل .بملك / اعتماد 

المرسى زايده

45 - تامر محمد عبد ا قابيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3354 

ورقم قيد 29173    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت, 

بجهة محافظة المنوفية بركة السبع -غرب- بملك/ ابراهيم محسن اسماعيل محمد

46 - محمد يحيى مرسى عبد الرحمن زهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3357 ورقم قيد 29174    محل رئيسى  عن تجاره بطاريات وكاوتش وقطع غيار, بجهة محافظة المنوفية 

مدينه قويسنا ش/ بهجت يوسف الغربى بملك/ احمد سعيد احمد عثمان

47 - محمد حسين السيد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3358 ورقم قيد 29175    محل رئيسى  عن استوديو تصوير ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

المنوفية مدينه قويسنا برج الزهراء شقه بالدور الثالث شارع الشهيد الشاطر بملك/ احمد رمضان سالم وابراهيم 

احمد حشيش

48 - محمد احمد عبد الرؤف التهامى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3359 ورقم قيد 29176    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا شارع 

الجلء - بملك/ دسوقى عادل دسوقى ابراهيم

49 - شريف محمود محمد طلعت محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 3363 ورقم قيد 29177    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله 

وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية الشهيد فكرى بملك/ حنان محمود محمد طلعت ابراهيم

50 - جابر حامد محمد الدهشان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3369 

ورقم قيد 29178    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه يدويا وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا 

شارع مسجد الرضوان بملك/ عبد الرحمن مصطفى احمد
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51 - محمود عاطف صابر المرسى جابر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3383 ورقم قيد 29179    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية ابنهس بملك/ امال سعيد عبد 

العزيز عبد الرازق

52 - فريده السيد سالمان السيد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3386 ورقم قيد 29180    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الشهيد فكرى بملك/ فكرى المصلحى 

المغربى رمضان

53 - عبد القادر فؤاد عبد القادر محمد حجر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 3387 ورقم قيد 29181    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية الشهيد فكرى بملك/ 

فؤاد عبد القادر محمد حجر

54 - احمد محمد سيد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3391 

ورقم قيد 29182    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19والفقرة 36 من الماده 6(, 

بجهة محافظة المنوفية كفر بنى غريان بملك/ امال محمود على

55 - طاهر عبد العزيز عبد اللطيف احمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 3392 ورقم قيد 29183    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 (, بجهة محافظة المنوفية كفر بنى غريان بملك/ عبد العزيز عبد اللطيف احمد جبر

56 - احمد على عبد الدايم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3394 ورقم قيد 29184    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

المنوفية قويسنا البلد بملك/ هانم محمد عبد ربه

57 - عبد الرازق المرسى عبد الرازق الكومى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 3395 ورقم قيد 29185    محل رئيسى  عن مزرعة تربية مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

دمهوج بملك/ المرسى عبد الرازق الكومى

58 - محمد  على زين العابدين السيد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 3403 ورقم قيد 29186    محل رئيسى  عن مصنع غزل ونسيج, بجهة محافظة المنوفية الرمالى 

بملك/ رمضان على زين العابدين

59 - دينا عثمان حماد عبد الغفار حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3406 ورقم قيد 29187    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر هورين بملك/ فتحى سليمان عطيه 

الحايس

60 - حسن حافظ  رفعت علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3410 

ورقم قيد 29188    محل رئيسى  عن مركز امراض القلب, بجهة محافظة المنوفية شارع العهد الجديد سابقا انور 

السادات حاليا بقويسنا بملك/ حلمى محمد شبل

61 - محمد قبارى عبد السلم محمد عليوة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 3412 ورقم قيد 29189    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة 

محافظة المنوفية مدينه قويسنا ش/ الجيش البر الشرقى بجوار المحكمه بملك/ سعيد صادق ابراهيم زايد

62 - عبد الحكم طارق عبد الحكم محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 3417 ورقم قيد 29191    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية الدبايبه بملك/ طارق 

عبد الحكم محمد السيد غانم

63 - منى امام امين عبد المنعم سلوم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3418 ورقم قيد 29192    محل رئيسى  عن معرض لتجاره الموبيليا والديكور, بجهة محافظة المنوفية منشأه 

عبد المنعم رياض بملك/ عبد الحميد عبد الحميد محمد بدر
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64 - ابراهيم محمد ابراهيم السيد بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3423 ورقم قيد 29193    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والخارجى ( وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية 

هورين بملك/ محمود محمد ابراهيم بكر

65 - خضره احمد محمد عزوز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3425 

ورقم قيد 29194    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار اجهزة محمول, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع غرب - 

شارع جمال عبد الناصر بملك/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع

66 - همت عبد الجواد محمد رحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3429 ورقم قيد 29195    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا بملك/ عبد ا 

محمد عبد ا سليمان

67 - عاطف عبد العزيز عبد العزيز ابو المجد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 3430 ورقم قيد 29196    محل رئيسى  عن بيـع مـواد غذائيـة, بجهة محافظة المنوفية ام خنان .بملك / 

عبد ا عبد الكريم محمد

68 - سماح محمد اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3432 

ورقم قيد 29197    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية مصطاى - عزبة كرم - بملك/ عبد السميع 

عبد التواب ابراهيم

69 - اسامه محمد عبد التواب محمد حمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3437 ورقم قيد 29198    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, 

بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك / محمد عبد التواب محمد حمود

70 - ماجده يوسف سالم الهجين تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3440 

ورقم قيد 29199    محل رئيسى  عن محل ماكولت السريعه والعصائر, بجهة محافظة المنوفية شارع عبد 

المنعم رياض ببركة السبع بملك/ احمد سعيد حسن احمد نصر

71 - نوره عبد ا محمد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3441 ورقم قيد 29200    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية دمهوج .

بملك / محمد لطفى العش

72 - احمد عبد الرحمن السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3442 ورقم قيد 29201    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ عبد 

الرحمن احمد عبد الرحمن السيد

73 - تمام محمود سلمه حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3446 

ورقم قيد 29202    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وتجاره مواشى حلبه, بجهة محافظة المنوفية منشأه ابو 

ذكرى بملك/ محمد ابراهيم حموده محمد

74 - احمد محمد فرج عدلى عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3449 ورقم قيد 29203    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة المنوفية ام خنان بملك/ محمد 

محمد السيد المليجى

75 - حنان حسن رمضان احمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3452 ورقم قيد 29204    محل رئيسى  عن تأجير قريه دهب للفراح, بجهة محافظة المنوفية طه شبرا بملك/ 

محمود سعيد محمود سلطان

76 - احمد ماهر احمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3454 

ورقم قيد 29205    محل رئيسى  عن صيانه محمول, بجهة محافظة المنوفية هورين بملك/ عبد الحميد عفيفى 

احمد
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77 - ماهر رزق ابو الحسن متولى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3458 ورقم قيد 29206    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى ( وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر 

ميت العيسى بملك/ رزق ابو الحسن متولى صابر

78 - احمد انور لبيب فرماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3459 

ورقم قيد 29207    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) طبقا للوائح والقوانين (, بجهة محافظة المنوفية بره 

العجوز بملك/ انور لبيب فرماوى

79 - محمد ابراهيم محمد الطلى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3460 

ورقم قيد 29208    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه وكهربائيه, بجهة محافظة المنوفية جنزور بملك/ 

ابراهيم محمد متولى الطلى

80 - سماح على حسن الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3463 

ورقم قيد 29209    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ميت ام صالح 

بملك/ سامح فتحى عبد الحميد صالح

81 - مصطفى عبد المنعم عبد الفتاح خليفه الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 3466 ورقم قيد 29210    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتجاره اقمشه, بجهة محافظة المنوفية 

مدينه بركه السبع شرق شارع الكتور عبد القادر بملك/ علء صلح الشتيحى

82 - عبد الرحمن منصور عبد الرحمن منصور تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 3467 ورقم قيد 29211    محل رئيسى  عن مكتب نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى ( وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة وخدمات النترنت (, بجهة محافظة 

المنوفية كفر ميت العبسى .بملك / منصور عبد الرحمن منصور غنيم

83 - السيد سعيد ابراهيم محمد ابو المجد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 3469 ورقم قيد 29212    محل رئيسى  عن مكتـب تأجيـر سيـارات, بجهة محافظة المنوفية شرانيس .

بملك / كريم محمد ابراهيم

84 - طارق مختار محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3477 

ورقم قيد 29213    محل رئيسى  عن مكتب للعمال الميكانيكية والصيانة, بجهة محافظة المنوفية طنبشا .بملك / 

مختار محمد غنيم الشافعى

85 - محمود صبح محمود متولى تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3487 

ورقم قيد 29214    محل رئيسى  عن تجـارة ملبس ومفروشات )فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة 

المنوفية منشأة ابو زكرى .بملك / ايمن محمد صابر محمد

86 - هانى فتحى سالم خليفة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3494 ورقم 

قيد 29215    محل رئيسى  عن تجــارة اخشـاب, بجهة محافظة المنوفية كفر ميت سراج .بملك / سامى فتحى 

سالم خليفة

87 - اسلم عبد الحميد ابراهبم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 3495 ورقم قيد 29216    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية ابنهس بملك/ مصلحى 

سمير مصلحى

88 - محمد مرضى غريب قشقوش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3506 ورقم قيد 29217    محل رئيسى  عن مصنـع شانليــا, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل .بملك / ثناء 

السباعى السيد
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89 - مصطفى ابو المجد غنيم علوه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3508 ورقم قيد 29218    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعة )19( والفقره )36( 

من المجموعة 6, بجهة محافظة المنوفية كفر بنى غريان .بملك / محمود عبد المقصود عبد الصادق جمعة

90 - حسام حلمى عزب حفنى السنباوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3525 ورقم قيد 29219    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة المنوفية طنبشا بملك/ حسام 

حلمى عزب حفنى السنباوى

91 - احمد محمد عابدين احمد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3528 ورقم قيد 29220    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية شارع سعد زغلول 

بقويسنا  بملك/ نسمه صلح عبد الهادى

92 - يسرى السيد علم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3540 ورقم 

قيد 29221    محل رئيسى  عن بيع هدايا وعطور, بجهة محافظة المنوفية مدينه قويسنا ش/ صبرى مع ش/ 

شرف الدين بملك/ يسرى السيد علم غنيم

93 - محمد عبد المحسن محمد ابو المجد هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 3547 ورقم قيد 29222    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت 

(, بجهة محافظة المنوفية بنى غريان بملك/محمد ابراهيم عثمان

94 - احمد محمد محمد داوود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3554 ورقم 

قيد 29223    محل رئيسى  عن مكتب مقـاولت عـامة ) فيا عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية شبرا 

بخوم ـ بملك / حامد محمد محمد داوود

95 - مصطفى عبد الغنى محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 1,150,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3556 ورقم قيد 29224    محل رئيسى  عن كافيتـريا ونشـاط ريـاضى ترفيـهى, بجهة محافظة المنوفية 

مدينة قويسنا .حوض الشيخ رمضان رقم )15( من القطعة رقم )36(  بملك / جمالت عبد الرحمن زرد وايهاب 

وحنان ومحمد احمد عبد العزيز بدر

96 - دعاء الدسوقى مصطفى ابراهيم عماره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3557 ورقم قيد 29225    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الزى العسكرى (, بجهة 

محافظة المنوفية بركة السبع  شرق شارع العدادية بنات بملك/ محمد السيد ابراهيم علم

97 - احمد محمود عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3567 

ورقم قيد 29226    محل رئيسى  عن  بقالــة, بجهة محافظة المنوفية كفر ابنهس .بملك / محمد مصطفى عبد 

الحميد

98 - احمد عاطف عبد الصادق على تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3568 ورقم قيد 29227    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات سيارات وموتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية 

كفور الرمل بملك/ فاروق الشافعى عبده ضيف ا

99 - عبد الرازق سامى نبوى السيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3572 ورقم قيد 29228    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة المنوفية كفر ميت سراج بملك/ سامى 

نبوى السيد خليفه

100 - احمد محمد ابراهيم غنيمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3584 

ورقم قيد 29229    محل رئيسى  عن مصنـع كرتـون ومطبعـة )فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت .وبعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المختصة (, بجهة محافظة 

المنوفية شرانيس .ش الدربالى .بملك / محمود احمد احمد البهنسى
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101 - محمد مصطفى عبد العليم شندى تاجر فرد  رأس ماله 13,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3586 ورقم قيد 29230    محل رئيسى  عن مكتب تجهيـز وجبـات وتوريـدها لحساب الغيـر, بجهة محافظة 

المنوفية عرب الرمل .بملك / مصطفى عبد العليم شندى

102 - نجاح سعيد محمد عيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3587 

ورقم قيد 29231    محل رئيسى  عن تجارة حديد وبويات, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد محمد عبد المغنى 

عبد الحميد

103 - عاطف الدسوقى ابراهيم على الشوربجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 3590 ورقم قيد 29232    محل رئيسى  عن بيـع فـرم جبـس, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا ش 

الجلء .بملك / محمد بلل احمد

104 - حمدان على محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3591 

ورقم قيد 29233    محل رئيسى  عن مكتب تاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة المنوفية منشة عبد المنعم رياض 

بملك/ ساميه عبد المنعم السيد عبده

105 - اميره عبد العزيز عبد العليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 3592 ورقم قيد 29234    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه ومنزليه, بجهة محافظة المنوفية قويسنا 

- شارع بور سعيد تقاطع صلح سالم بملك/ عبد الرحمن محمد على قورة

106 - عبد الحميد حلمى عبد الحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3604 ورقم قيد 29235    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية مصطاى بملك/ محمد 

على محمد

107 - ليلى الفى سليم ابراهيم راشد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3605 ورقم قيد 29236    محل رئيسى  عن بيـع اعـلف, بجهة محافظة المنوفية ميت القصرى .بملك / قاسم 

محمد محمود شندى

108 - ليلى كمال الطنطاوى البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3607 ورقم قيد 29237    محل رئيسى  عن ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة المنوفية الرمالى بملك/ سعيد 

احمد محمد البسيونى

109 - احمد مصطفى محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3621 

ورقم قيد 29239    محل رئيسى  عن مكتـب مقـاولت ) فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية بنى 

غريان .بملك / مجدى مصطفى محمد حافظ

110 - فرج السيد عبد الغفار عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3633 ورقم قيد 29240    محل رئيسى  عن بيـع خضـار وفـاكهة, بجهة محافظة المنوفية اشليم .بملك / ام هاشم 

حموده محمد

111 - محمد شعبان محمد مرسى منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3638 ورقم قيد 29241    محل رئيسى  عن ورشـة حـداده وخـراطة, بجهة محافظة المنوفية هورين .بملك 

/ اشرف عزام السيد

112 - نجلء محمد على الشعشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3639 ورقم قيد 29242    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة المنوفية 

شارع الصباحى بقويسنا بملك/ نشوى ابو الفتوح محمد

113 - احمد سامى سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3640 

ورقم قيد 29243    محل رئيسى  عن تاجير كمبروسر هواء, بجهة محافظة المنوفية بنى غريان بملك/ سامى 

سالم محمد
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114 - محمود الدسوقى على الشامى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3641 ورقم قيد 29244    محل رئيسى  عن بيـع اعــلف, بجهة محافظة المنوفية جنزور .بملك / فاطمه عبد 

المعطى مصطفى

115 - محمد احمد سالم احمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3643 ورقم قيد 29245    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية شنتنا الحجر بملك/ 

تفيده سليمان احمد سالم الشيخ

116 - احمد احمد محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3646 

ورقم قيد 29246    محل رئيسى  عن مصنع شانليا, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ العليمى السيد 

العليمى ابو العطا

117 - محمد صبرى فتحى عبد الحميد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3648 ورقم قيد 29247    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ صبرى 

فتحى جمعه

118 - ابراهيم وجدى ابراهيم على الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3649 ورقم قيد 29248    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (  وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (, بجهة محافظة 

المنوفية الحلمشه بملك/ وجدى ابراهيم على الصعيدى

119 - احمد محمد محمود شعيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3650 

ورقم قيد 29249    محل رئيسى  عن بيع ساعات واكسسواراتها, بجهة محافظة المنوفية قويسنا - شارع العهد 

الجديد بملك/ اشرف عبد المنعم محمد

120 - جملت عبد العزيز محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3651 ورقم قيد 29250    محل رئيسى  عن محـل بقالـة ومنظـفات, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا .بملك / 

سامح سعد يوسف

121 - فريده فوزى عبد المقصود الجيار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3653 ورقم قيد 29251    محل رئيسى  عن مخزن لتجارة العلف, بجهة محافظة المنوفية جنزور بملك/ 

ابراهيم عطيه عبد العاطى

122 - وفاء عبد العزيز محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3655 ورقم قيد 29252    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية عرب الرمل بملك/ السيد عبد الفتاح 

عبد السلم

123 - هبه صلح مصطفى محمد البهجى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3659 ورقم قيد 29253    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر هورين بملك/ عادل احمد 

احمد الحنفى

124 - ناصر عبد الخالق محمد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3663 ورقم قيد 29254    محل رئيسى  عن بيع فول وطعميه, بجهة محافظة المنوفية طنبشا بملك/ بلل عبد ا 

ابو الفتوح قنصوه

125 - اسلم رضا عبد الرازق ابراهيم ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 3669 ورقم قيد 29255    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية كفر 

هلل بملك/ رضا عبد الرازق ابراهيم ابو السعود
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126 - محمد احمد كمال محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3670 ورقم قيد 29256    محل رئيسى  عن مكتـب استيـراد وتصديـر )فيما عدا المجموعة )19( والفقرة 

)36( من المجموعة )6(, بجهة محافظة المنوفية يركة السبع شرق .ش / فاضل الكاشف .بملك / حنان محمد 

محمود

127 - فتحى محمد عبد الفتاح الشيشينى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3672 ورقم قيد 29257    محل رئيسى  عن ورشـة تشغيـل جلـود, بجهة محافظة المنوفية جنزور .شارع 

الغورية الغربى .بملك / محمد عبد الفتاح عبد الهادى الشيشينى

128 - محمد رضا عبد السلم سلم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3673 ورقم قيد 29258    محل رئيسى  عن بيع مبيدات وبذور واسمده ورقيه, بجهة محافظة المنوفية كفر نفره 

بملك/ عايده على فرج ابو العزم

129 - محمود موسى محمد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3674 ورقم قيد 29259    محل رئيسى  عن بيـع مشـروبات ساخنـة وبـارده, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا 

.بملك / محمد موسى محمد محمد

130 - يوسف رمضان عبد الغفار عبد الجليل الضوى تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3678 ورقم قيد 29260    محل رئيسى  عن صـالة العـاب رياضيـة ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من الجهات المختصة (, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل . محمد العزب عبد الفتاح

131 - ساميه صبحى بهجات عبد الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3682 ورقم قيد 29261    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ام خنان بملك/ 

خالد عبد العزيز مصطفى

132 - جمال السيد محمد مطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3683 

ورقم قيد 29262    محل رئيسى  عن تجـارة الكترونيـات بالعمـولة)فيما عدا الكمبيوتر والنترنت (, بجهة 

محافظة المنوفية كفر بنى غريان .بملك / السيد محمد مطر

133 - صابر محمد صابر الفرماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3689 ورقم قيد 29263    محل رئيسى  عن مكتـب تأجيـر معـدات لـدى الغيـر, بجهة محافظة المنوفية بنى 

غريان .بملك / صابر محمد صابر الفرماوى

134 - محمد يونس صدقى بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3692 

ورقم قيد 29264    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه )فيما عدا توريد العماله وخدمات 

التترنت(, بجهة محافظة المنوفية ش/ الجلء مع ش/ مسجد الرضوان بقويسنا بملك/ ماجده دسوقى محمد

135 - علء محمد عبد الفتاح خميس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

3700 ورقم قيد 29265    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة المنوفية كفر ابنهس بملك/ شرين محمد 

طه عبد السميع

136 - هالة نبيل هاشم الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3704 

ورقم قيد 29266    محل رئيسى  عن بيع مبيدات واسمده وتقاوى, بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ محمود 

فؤاد محمد خليل

137 - محمد محسن عبد الحميد عبد الحميد نوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 3710 ورقم قيد 29267    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا بملك/ صفاء 

احمد عبد الحميد نوح
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فروع الفراد

1 - الهامى عباس محمد فرج  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   3225 ورقم قيد   22577  محل فرعى  عن 

مكتب ادارى  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات عقار رقم 3.,4 مول الجامعه الدور الثالث رقم 5 بملك/ احمد 

محمد عبد الفتاح

2 - ايه فتحى حسن محمود احمد  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   3356 ورقم قيد   28082  محل فرعى  

عن  تجارة وتوريدات القمشة  بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا - شارع محمود بسيونى بملك/ صباح ابراهيم 

جمعة

3 - سحر عبد الحميد عبد المعطى خليل  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   3361 ورقم قيد   28966  محل 

فرعى  عن  بقالــة  بجهة محافظة المنوفية ابنهس .بملك / سعيد الراوى محمد عبد القادر

4 - احمد محمد عبد الخالق دغيدى  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   3398 ورقم قيد   9393  محل فرعى  

عن  مصنع غطاء قدم وكاب ممرضه وغطاء راس جراحين من اقمشة غير منسوجة وقناع طبى وكمامه للوجه من 

اقمشه غير منسوجه وجاوند طبى غير معقم  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات قطعة رقم 2630 ا بالمنطقة 

الصناعية ورش السادسة بملك / احمد محمد عبد الخالق دغيدى

5 - سهير سالمان محمود سالمان  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   3414 ورقم قيد   21048  محل فرعى  

عن بيع منظفات  بجهة محافظة المنوفية جنزور .بملك / خالد عفيفى سيد احمد نيده

6 - عمرو نبيل جوده رمضان عبد ا  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   3456 ورقم قيد   24745  محل 

فرعى  عن بيع مبيدات واسمده وبذور ومبيدات صحه عامه ومنزليه  بجهة محافظة المنوفية كفر ابنهس .بملك / احمد 

فتحى غمرى مرسى

7 - يسرى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زعير  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3511 ورقم قيد   27158  

محل فرعى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الزى العسكرى ومفروشات  بجهة محافظة المنوفية شارع عباده )

شارع صيدلية القدس( متفرع من شارع عبد المنعم رياض ببركة السبع بملك/ يسرى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زعير

8 - يسرى ابراهيم عبد العلبم ابراهيم زعير  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3514 ورقم قيد   27158  

محل فرعى  عن مخزن لتجارة الملبس الجاهزه والمفروشات  بجهة محافظة المنوفية شارع عباده )شارع صيدلية 

القدس( متفرع من شارع عبد المنعم رياض ببركة السبع بملك/ يسرى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زعير

9 - نورا محمد عبد الستار محمد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   3524 ورقم قيد   23494  محل فرعى  

عن مصنع ملبس جـــاهزه  بجهة محافظة المنوفية شرانيس -قويسنا- مدخل المنطقه الصناعيه بملك/ محمد شاهين 

شحاته

10 - احمد توفيق الحسينى على  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   3582 ورقم قيد   13979  محل فرعى  

عن  مصنع بلستيك  بجهة محافظة المنوفية قويسنا المنطقة الصناعية الثانية - مجاورة 32 -البنك الهلى بملك/ محمد 

عبد الفتاح يوسف

11 - محمد انور احمد ابراهيم  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   3560 ورقم قيد   28142  محل فرعى  عن 

تم اضافة نشاط توريدات عموميه ) فيما عدا تووريد العماله الى النشاط الصلى(  بجهة محافظة المنوفية ش/ التحرير - 

الطريق السريع مصر اسكندريه الزراعى بقويسنا بملك/ محمد انور احمد ابراهيم

12 - احمد احمد احمد عبد العزيز  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3613 ورقم قيد   2170  محل فرعى  

عن تم اضافة نشاط تجارة اسمنت الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية هورين بملك/ سهير احمد عبد القادر

13 - باسم طارق احمد حسان  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3628 ورقم قيد   23082  محل فرعى  عن 

تم اضافة نشاط كافيه الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع-شرق- بملك/ عبد الحافظ احمد محمد 

قنصوه

14 - محمد كمال احمد محمد نصار دبور  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3615 ورقم قيد   29238  محل 

فرعى  عن بيع تقاوي وانتاج واتجار  بجهة محافظة المنوفية ش جواد حسني- ملك/ مياده محمد علي عامر

15 - محمد كمال احمد محمد نصار دبور  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   3615 ورقم قيد   29238  محل 

فرعى  عن بيع تقاوي وانتاج واتجار  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الى:- ش العز- برج العز - اتريب- ملك/ 

محمد كمال احمد محمد نصار دبور
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قيود الشركات

1 - شركة / سماح كامل محمود عبد اللطيف السريجى وشريكتها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    3326 ورقم قيد  29165    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل 

والمكملت الغذائية وتصنيعهم لدى الغير  بجهة محافظة المنوفية كفر عليم بملك/ وفـاء صـادق محمـد ديـاب

2 - شركة / احمد رؤوف عبد الرحمن ابو النور وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    3416 ورقم قيد  29190    مركز عام  عن صناعة التريكو والملبس الجاهزه  

)فيماعدا الزى العسكرى ( والتصدير )طبقا للوائح والقوانين (  بجهة محافظة المنوفية جنزور شارع مسجد 

سيدى نصير ـ الدور الول بعد الرضى بملك / ورثة ممدوح عبد الرحمن محمد ابو النور .

فروع الشركات

1 - شركة / احمد رؤوف عبد الرحمن ابو النور   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    3428 ورقم قيد   

29190   فرعى  عن صناعة التريكو والملبس الجاهزه )فيماعدا الزى العسكرى ( والتصدير )طبقا للوائح 

والقوانين (  بجهة محافظة المنوفية جنزور. الدور الرضى شارع بور سعيد العام .بملك / احمد رؤوف عبد 

الرحمن ابو النور

2 - شركة النور للتريكو والملبس الجاهزة والتصدير   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    3428 ورقم 

قيد   29190   فرعى  عن صناعة التريكو والملبس الجاهزه )فيماعدا الزى العسكرى ( والتصدير )طبقا للوائح 

والقوانين (  بجهة محافظة المنوفية جنزور. الدور الرضى شارع بور سعيد العام .بملك / احمد رؤوف عبد 

الرحمن ابو النور
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 محو - شطب

1 - حسين محمد محمد مغازى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   21648 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  
2384 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل لعتـزال التـجارة نهائيا 

2 - محمد السيد محمد الرفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25446 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  2569 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

3 - محمود السعيد حنفي يوسف المهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23042 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع  

1344 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة

4 - رأفت سيد فرج عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   24917 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  1412 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة

5 - فتحى محمد عبد العزيز كاسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   25847 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

3470 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

6 - احمد جمال فرماوى علي قمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27841 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

4436 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

7 - ناصر نبيل عبدالعزيز السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18722 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  2674 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

8 - جيهان عبد الفتاح محمد ابو الحارث  تاجر فرد سبق قيده برقم   25905 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  

3610 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

9 - وسام عيسى حامد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28807 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع  2061 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيــد السـجل التجارى لعتزال التجارة

10 - امير السيد عبدالواحد الرواشدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8097 قيد فى 07-09-2004 برقم ايداع  

799 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

11 - ماجد مجدى العليمى احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   23063 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  

1394 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التشاط نهائيا

12 - محمد على على خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27530 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  3782 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

13 - هشام حمدى عطوه عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27834 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

4423 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التــجارة 
نهائيـا 

14 - مدحت عادل زكى محمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   27883 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

4511 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

15 - سماسم السيد ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   7672 قيد فى 24-12-2003 برقم ايداع  1321 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

16 - احمد عزت عبدالظاهر ابراهيم الرخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   25542 قيد فى 20-10-2020 برقم 

ايداع  2756 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

17 - رومانى عادل جرجس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   26866 قيد فى 21-06-2021 برقم ايداع  

2200 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

18 - نشوى محمد رضا السيد عمر عاليه  تاجر فرد سبق قيده برقم   15513 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع  

780 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

19 - ابو زيد محمد محمد الجابرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29074 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  

3022 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
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20 - فوزى عبدالعزيز اسماعيل سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11128 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع  

192 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

21 - ولء محمد عادل محمد المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25442 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  

2560 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

22 - كرم محمد احمد الذكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   2567 قيد فى 02-09-1998 برقم ايداع  761 وفى 

تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

23 - احمد عبد الحميد عبد الحليم عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15935 قيد فى 04-11-2014 برقم 

ايداع  1634 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

24 - احمد يوسف اسماعيل عبد الواحد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   22767 قيد فى 24-02-2019 برقم 

ايداع  734 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

25 - محمد يسرى ابراهيم عبد العليم زعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   28612 قيد فى 16-03-2022 برقم 

ايداع  1457 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

26 - محمد يسرى ابراهيم عبد العليم زعير  تاجر فرد سبق قيده برقم   28612 قيد فى 19-04-2022 برقم 

ايداع  1987 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع للستغناء عنه نهائيا

27 - محمد سالم ابوالعزم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13931 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع  991 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

28 - مني امام امين عبد المنعم سلوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22039 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع  

3353 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

29 - سامح جمال حماده زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22683 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع  542 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

30 - محمد عبدالخالق احمد سيد احمد السمنودي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26146 قيد فى 2021-02-02 

برقم ايداع  410 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

31 - ابراهيم محمد ابراهيم السيد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26891 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  

2282 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

32 - شرين احمد محمد سيد يحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29047 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

2949 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

33 - احمد محمد محى الدين امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   22202 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  1493 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

34 - هويدا موسى احمد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   15487 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع  

725 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيا 

35 - احمد فتحى محمد العدسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25299 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع  2235 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

36 - حلمي سليم عبد الحميد سليم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27556 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

3836 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتــزال التـجارة 
نهائيـا 

37 - نورا زينهم عبد العزيز بديره  تاجر فرد سبق قيده برقم   28537 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

1253 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

38 - محمد السيد ابوزيد ابو العطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29058 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع  

2976 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

39 - يسريه محمود موسي عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   14280 قيد فى 04-12-2012 برقم ايداع  

1764 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
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40 - نادر احمد ابراهيم عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   18847 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع  2996 
وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة نهائيـا 

41 - سامح السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19120 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع  37 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة

42 - اسامه محمود عبد التواب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25128 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  

1880 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التــجارة 
نهائيـا 

43 - احمد عبدالمرضي احمد احمد سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   26403 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع  

1083 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتزال التجارة

44 - زينب عبد الرحمن عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27908 قيد فى 30-11-2021 برقم 

ايداع  4555 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
التـجارة نهائيــا 

45 - احمد وحيد عبد الرحمن يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   28119 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  16 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

46 - احمد سمير هلل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28382 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  812 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

47 - ناجى عبد الحفيظ عبد العال عواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28760 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع  

1912 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

48 - احمد مجدى فتحى السيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29154 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  

3289 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

49 - علء حسني علي عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8585 قيد فى 05-06-2005 برقم ايداع  524 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لعتزال التجارة نهائيا

50 - يوسف دياب عثمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10780 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع  815 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة نهائيا

51 - اسماء محروس حسين سليمان سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24139 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  

4387 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لعتزال التجارة نهائيا

52 - احمد عبد لخالق محمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم   28105 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

5050 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

53 - نجيب رفعت ابو المكارم عزب عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   24179 قيد فى 12-12-2019 برقم 

ايداع  4500 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

54 - رفعت ابو المكارم عزب عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   25602 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  

2900 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لعتزال التجارة نهائيا

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

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاؤه للستغناء عنه نهائيا

56 - حسام محمد الضعيف رجب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20718 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع  

3843 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محو قيد السجل  التجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

57 - شيماء حلمي عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27960 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

4676 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيـا 

58 - محمد هارون احمد السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15877 قيد فى 21-10-2014 برقم ايداع  

1519 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة 
نهائيا 

59 - رشا يسرى ابراهيم عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22298 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع  

4030 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة
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60 - صفاء ابراهيم الدسوقي محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   25680 قيد فى 12-11-2020 برقم 

ايداع  3074 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
التـجارة نهائيـا 

61 - محمد محمود محمود شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   16568 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع  965 
وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجــارى لعتـزال التـجارة نهائيــا 

62 - محمد احمد كمال محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   14521 قيد فى 10-03-2013 برقم ايداع  

398 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

63 - حنان عيد صبري مرسي الجبالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   20653 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع  

3665 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تــم محـو قيــد الســجل التــجارى لعتــزال 
التـجارة نهائيـا 

64 - دعاء شحاته السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   21557 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع  2136 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

65 - صابر فرحات عبد الجواد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21700 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع  

2495 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

66 - علي فؤاد علي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21876 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع  2939 وفى 
تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيـا 

67 - محمد سامى محمود بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24112 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع  

4311 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

68 - سمير فتحي محمود عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   22071 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  

3442 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيا 

69 - الهامى عباس محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   22577 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع  3225 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه

70 - الهامى عباس محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   22577 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع  279 
وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيا 

71 - محمد ابراهيم محمد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24812 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع  

1215 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

72 - عبد ا محمد عبد ا سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28935 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع  

2517 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

73 - طارق كمال احمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   16847 قيد فى 01-07-2015 برقم ايداع  
1539 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل لعتـزال التـجارة نهائيـا 

74 - عمرو كامل ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   22406 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع  4287 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

75 - احمد عبد المعطى عباس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23600 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  

2850 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قـيد ا لسـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
نهائيــا 

76 - ايمن محمد محمد على شهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   27363 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  
4825 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو القيـد للستغنــاء عنه نهائيـا 

77 - محمد كامل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   28992 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  2739 
وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيـا 

78 - محمد صبحى المحمدى العصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   29149 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  

3270 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - اشرف عبد الهادى جمعه سالم الهجين تاجر فرد سبق قيده برقم   15674 قيد فى 07-08-2014 برقم ايداع   

1097 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - اسامه محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1605 قيد فى 24-09-1997 برقم ايداع   666 فى تاريخ  

02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

3 - فوزي رشاد محمد عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم   10136 قيد فى 30-07-2007 برقم ايداع   839 فى 

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

4 - سميحه ابو بكر عبد المقصود العزب تاجر فرد سبق قيده برقم   29020 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع   

2839 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

5 - راندا ابوالخماير فيصل عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   14847 قيد فى 13-08-2013 برقم ايداع   

1193 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

6 - محمد سراج الدين فتوح السيد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   19063 قيد فى 22-12-2016 برقم ايداع   

3484 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

7 - يوسف السيد عبد العليم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   27438 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع   3582 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - علء فتحى سالم خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم   16936 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع   1756 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

9 - ناجي زكي عرفان جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   25454 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   2592 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - هيثم منير عبد الوهاب ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم   28742 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع   

1860 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - نادية سعد سيداحمد العبد تاجر فرد سبق قيده برقم   1782 قيد فى 26-11-1997 برقم ايداع   868 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

12 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ماهر ابو اليزيد ايوب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   3957 قيد فى 

03-01-2000 برقم ايداع   9 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,500,000.000

13 - محمد السيد السيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23502 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع   

2609 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - ايه فتحى حسن محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28082 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   

4993 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

15 - السيد رضا عزب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   29114 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   3138 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - هانى سالم يوسف سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17920 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع   881 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - اسماء عامر بسيوني الجنزوري تاجر فرد سبق قيده برقم   20392 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع   

2959 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

18 - محمد عبد الرحمن محمد عبد الجواد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   20437 قيد فى 2017-10-23 

برقم ايداع   3080 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - سحر عبد الحميد عبد المعطى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   28966 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع   

2634 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  72,000.000

20 - محمود ابراهيم محمد قابل تاجر فرد سبق قيده برقم   5218 قيد فى 13-01-2001 برقم ايداع   52 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000
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21 - احمد محمد عبدالخالق دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم   9393 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع   789 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

22 - وليد طلعت الهادى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   19153 قيد فى 09-01-2017 برقم ايداع   110 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

23 - ايهاب يونان ذكى سويحه تاجر فرد سبق قيده برقم   25815 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع   3404 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

24 - فؤاد فؤاد فهمى زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم   19355 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع   533 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

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

ايداع   1520 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم   22202 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع   3808 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

27 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم   22202 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   1493 

فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

28 - عمرو نبيل جوده رمضان عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   24745 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع   

1098 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

29 - ايه حسن محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17353 قيد فى 25-11-2015 برقم ايداع   2617 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - عبد العاطي السيد عبد العاطي حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   21216 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع   

1224 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

31 - ناديه فهيم حسن شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   21898 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع   3003 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - اسلم محمد على مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   24731 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع   964 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - نورا محمد عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   23494 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع   

2596 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

34 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ناديه فهمى محمد اسماعيل نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   9197 قيد 

فى 17-04-2006 برقم ايداع   417 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

35 - محمد رشدى احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   15443 قيد فى 28-04-2014 برقم ايداع   631 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

36 - احمد توفيق الحسينى على تاجر فرد سبق قيده برقم   13979 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع   1100 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221,000.000

37 - شريف فهمى محمد ابراهيم منتصر تاجر فرد سبق قيده برقم   20518 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع   

3275 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

38 - احمد مغاوري ابراهيم حلوة تاجر فرد سبق قيده برقم   26914 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   

2334 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - ريهام جمال عبد العزيز لؤلؤ تاجر فرد سبق قيده برقم   27003 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع   

2563 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

40 - محمد انور احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   28142 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع   75 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

41 - السيد محمد عبد الستار عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   16221 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع   

106 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

42 - عبد القادر فؤاد عبد القادر محمد حجر تاجر فرد سبق قيده برقم   29181 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع   3387 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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43 - جاد سعيد جاد الرب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   15641 قيد فى 21-07-2014 برقم ايداع   1050 

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

44 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم   22202 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع   3808 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

45 - راغب طه عبدالرحمن عبدالل تاجر فرد سبق قيده برقم   16604 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع   

1030 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

46 - حسين مأمون عبدالعزبز عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13974 قيد فى 31-07-2012 برقم ايداع   

1093 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

47 - محمود حسين دسوقى العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم   24791 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع   

1173 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,001.000

48 - وليد سعيد عبدالفتاح علي تاجر فرد سبق قيده برقم   25787 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع   3340 

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

49 - اسماء محى الدين احمد عزب ابو التنا تاجر فرد سبق قيده برقم   28931 قيد فى 01-06-2022 برقم 

ايداع   2501 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

50 - محمد السيد محمد على شبكة تاجر فرد سبق قيده برقم   25933 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع   

3665 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

51 - اسامه عبدالمعز الحسيني زايد تاجر فرد سبق قيده برقم   26419 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع   

1118 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   27363 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع   

3440 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

53 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   27363 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع   

4825 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000
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العناوين 

1 - محمد ابراهيم الدسوقى توفيق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    15083 قيد فى 27-11-2013 برقم ايداع    

1734 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع 

الحريه بناحية قويسنا بملك/ محمد رجب محمد شرف

2 - اشرف عبد الهادى جمعه سالم الهجين تاجر فرد سبق قيده برقم    15674 قيد فى 07-08-2014 برقم ايداع    

1097 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / عماد 

حمدى محمد محمد الحاج

3 - الهامى عباس محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    22577 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    279 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة السادات عقار 

رقم 3.,4 مول الجامعه الدور الثالث رقم 5 بملك/ احمد محمد عبد الفتاح ونشاطه مكتب ادارى اودع برقم 3225 

فى 2022/8/1 وقيد برقم تابع 22577 بركة السبع

4 - سهام فتحى ابراهيم الجعبيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    24771 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / سهام 

فتحى ابراهيم الجعبيرى

5 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد ابراهبم سند رسلن السواح ) السواح للنفل والتوريدات ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    25354 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    2351 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بركة السبع شرق - شارع طريق بركة السبع زفتى 

بملك/ محمد حامد القط

6 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد ابراهبم سند رسلن السواح ) السواح للنفل والتوريدات ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    25354 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع    2351 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح محل رئيسى اخر  بناحية بركة السبع شرق بملك/ احمد ابراهيم سند 

رسلن السواح ونشاطه مزرعة دواجن وتجارتها اودع برقم 3230 فى 2022/8/2 وقيد  برقم تابع 25354 

بركة السبع

7 - عبدالحليم ابراهيم محمود عبدالحليم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    13894 قيد فى 25-06-2012 برقم 

ايداع    917 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل النشاط النسبه 

للمحل الرئيسى الخر ليصبح مخزن لتجارة قطع غيار سيارات

8 - اسامه محمد البهي اسماعيل عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    26765 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع    

1944 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح رئيسى آخر بناحية بركة 

السبع شرق .ش / مصر اسكندرية الزراعى بجوار بنزينة الدكتور وحيد محمد البهى اسماعيل عامرـ اودع برقم 

)3248( وقيد برقم تابع )26765( بركة السبع

9 - ام محمد ابراهيم السيد سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    27919 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

4595 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح قويسنا 

شارع السكندرية من الجلء بملك / نجفه عبد العليم محمود السيد

10 - يوسف السيد عبد العليم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    27438 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    

3582 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

ايمان محمد مصطفى

11 - محمود عبد العزيز بسيونى سالم القلشى تاجر فرد سبق قيده برقم    15386 قيد فى 02-04-2014 برقم 

ايداع    497 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

ليصبح بملك/  عبد العزيز بسيونى سالم القلشى

12 - هبه بسيونى محروس محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    29024 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

2854 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

ايمن السيد مصيلحى سيد
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13 - محمد رشدى احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    15443 قيد فى 28-04-2014 برقم ايداع    631 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان لبصبح بناحية قويسنا - 

المنطقه الصناعيه بملك/ رضا فتحى احمد الجندى

14 - مصطفى عبده اسماعيل الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم    19978 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

1928 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ 

محمود مصطفى عبده اسماعيل الدالى

15 - ملكه سامى عبد الشفيق محمد المسيك تاجر فرد سبق قيده برقم    15999 قيد فى 24-11-2014 برقم 

ايداع    1797 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك / ملكه سامى عبد الشفيق محمد المسيك

16 - محمد السيد السيد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23502 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع    

2609 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعدبل اسم المالك ليصبح بملك/ 

عبد العزيز عبد المجيد عبد  العزيز بكر

17 - ايه فتحى حسن محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28082 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

4993 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة 

قويسنا - شارع محمود بسيونى بملك/ صباح ابراهيم جمعة ونشاطه تجارة وتوريدات القمشه اودع برقم 3356 

فى 2022/8/10 وقيد برقم تابع28082 بركة السبع

18 - ياسر علي البحيري النجدي تاجر فرد سبق قيده برقم    26421 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    

1123 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح القطعة 

رقم 331 بالدور الول علوى والثانى علوى بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية

19 - سحر عبد الحميد عبد المعطى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    28966 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    

2634 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحية /ابنهس .بملك 

/ سعيد الراوى محمد عبد القادر نشاطة .بقالة ـ اودع برقم )3361( فى 2022/8/11 وقيد برقم تابع )28966(

بركة السبع

20 - احمد محمد عبدالخالق دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم    9393 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع    

789 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة السادات 

قطعة رقم 2630 ا بالمنطقة الصناعية ورش السادسة بملك / احمد محمد عبد الخالق دغيدى ونشاطه مصنع غطاء 

قدم وكاب ممرضة وغطاء راس جرحين من اقمشة غير منسوجة وقناع طبى وكمامه للوجه من اقمشه غير 

منسوجه وجاوند طبى غير معقم اودع برقم 3398 فى 2022/8/14 وقيد برقم تابع 9393 بركة السبع

21 - سهير سالمان محمود سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم    21048 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    

791 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية جنزور .بملك 

/ خالد عفيفى سيد احمد نيده .اودع برقم )3414( فى 2022/8/15 وقيد برقم تابع )21048( بركة السبع

22 - علي امين عبد الرحمن خليل مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم    15121 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع    

1809 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح عقار 

48 ش/ عبد المنعم رياض ببركة السبع -غرب-بملك/ محمود محمد مصطفى منصور

23 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم    22202 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

1493 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قويسنا ش/ عبدالمحسن الصباحى 

بملك / طارق عبدالمحسن سليمان ناطوره

24 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم    22202 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    

3808 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

وذلك للستغناء عنه نهائيا

25 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم    22202 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    

3808 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 69شارع محمود سيبويه بقويسنا 

بملك/ عزت جمال عبد القادر احمد
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26 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم    22202 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    

3808 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قويسنا ش/ عبدالمحسن الصباحى 

بملك / طارق عبدالمحسن سليمان ناطوره

27 - عمرو نبيل جوده رمضان عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    24745 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    

1098 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية /كفر ابنهس 

.بملك / احمد فتحى غمرى مرسى .ـ اودع برقم )3456( فى 2022/8/17 وقيد برقم تابع )24745(بركة السبع

28 - هناء السيد شحاته عمر قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    11207 قيد فى 24-03-2009 برقم ايداع    

392 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / على 

شحاته الجمل

29 - محمد صبحى محمد القط تاجر فرد سبق قيده برقم    19982 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع    1937 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح مدينة بركة السبع ـ 

2 ش محمد يونس الدور الول علوى .بملك / فاروق السيد العاجز

30 - اسلم محمد على مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    24731 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    964 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر ابنهس 

بملك/ محمد على مرسى على

31 - يسرى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زعير تاجر فرد سبق قيده برقم    27158 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    2973 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد 

بناحية شارع عباده )شارع صيدلية القدس( متفرع من شارع عبد المنعم رياض ببركة السبع بملك/ يسرى ابراهيم 

عبد العليم ابراهيم زعيرونشاطه محل بيع ملبس جاهزة

32 - يسرى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زعير تاجر فرد سبق قيده برقم    27158 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    2973 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد 

بناحية شارع عباده )شارع صيدلية القدس( متفرع من شارع عبد المنعم رياض ببركة السبع بملك/ يسرى ابراهيم 

عبد العليم ابراهيم زعير ونشاطه مخزن لتجارة الملبس الجاهزة والمفروشات

33 - انس الحسينى شحاتة الجيزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    14266 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم نعديل اسم المالك ليصبح بملك/ 

مروان احمد محمد احمد

34 - مى متولى الشافعى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    18091 قيد فى 18-04-2016 برقم ايداع    

1244 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح / محمد 

رجب احمد بحيرى

35 - يسري الدسوقي الشربيني حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    22933 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان لبصبح ميت 

فارس -بركة السبع بملك/ عادل عبد الستار ابراهيم

36 - نورا محمد عبد الستار محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    23494 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    

2596 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية 

شرانيس -قويسنا- مدخل المنطقه الصناعيه بملك/ محمد شاهين شحاته

37 - رفاعى كامل ابراهيم امام عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    21498 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    

103 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح حوض ابو 

يوسف ببركة السبع -شرق-بملك/ مجدى عبد السميع حيدر

38 - احمد توفيق الحسينى على تاجر فرد سبق قيده برقم    13979 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية قويسنا 

المنطقة الصناعية الثانية - مجاورة 32 -البنك الهلى بملك/ محمد عبد الفتاح يوسف ونشاطه مصنع بلستيك اودع 

برقم 3581 فى 2022/8/23 وقيد برقم تابع 13979 بركة السبع

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

1404 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع المودع برقم 

1488 فى 2021/4/20 للستغناء عنه نهائيـــــــــا
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40 - علء عبد المنعم سعد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    18202 قيد فى 12-05-2016 برقم ايداع    

1459 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / هشام 

عطية محمد عطية

41 - ياسر عبد الكريم رمضان عبد الكريم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    28122 قيد فى 2022-01-03 

برقم ايداع    24 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان 

ليصبح ش/ ديرالناحيه -ميت ام صالح- ببركة السبع بملك/ جلل عبد الغنى مرسى عميره ناصف

42 - محمد انور احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    28142 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    75 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية ش/ التحرير - 

الطريق السريع مصر اسكندريه الزراعى بقويسنا بملك/ محمد انور احمد ابراهيم

43 - هيثم عاطف التهامى غنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    28913 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    

2442 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح / محمد 

النجدى عوده القصرى

44 - على فتحى على محمد عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم    17364 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    

2644 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح / محمود 

فتحى على محمد عبد الباقى

45 - فتحيه عبد المنعم عباس السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم    29105 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

3115 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / 

مصطفى مسعد محمد سلمة

46 - احمد احمد احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    2170 قيد فى 23-04-1998 برقم ايداع    321 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية هورين بملك/ 

سهير احمد عبد القادر ونشاطه تجارة اسمنت اودع برقم 3612 فى 2022/8/25 وقيد تابع برقم 2170بركة 

السبع

47 - الهام الصاوى عبدالحميد شرف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    13582 قيد فى 07-02-2012 برقم 

ايداع    190 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

ليصبح بملك/ احمد عبد الفتاح عبد الحميد شرف الدين

48 - متولى السيد سعد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم    20674 قيد فى 17-12-2017 برقم ايداع    3737 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / فاطمه محمد 

احمد الجحش

49 - نورهان سعيد الدسوقي الطيبي تاجر فرد سبق قيده برقم    22322 قيد فى 06-12-2018 برقم ايداع    

4095 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح قويسنا 

البلد بملك/ طارق طه محمد عبد الكريم

50 - باسم طارق احمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    23082 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع    1429 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية بركة السبع-

شرق- بملك/ عبد الحافظ احمد محمد قنصوه ونشاطه كافيه  اودع برقم 3627 فى 2022/8/25وقيد تابع برقم 

23082

51 - تم تعديل السم التجارى ليصبح سليمان احمد سالم الشيخ ) مول الشيخ للدوات المنزليه والكهربائيه ( تاجر 

فرد سبق قيده برقم    12373 قيد فى 08-08-2010 برقم ايداع    1176 وفى تاريخ  28-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ سليمان احمد سالم الشيخ

52 - محمد طلعت محمد البلشى تاجر فرد سبق قيده برقم    13841 قيد فى 04-11-2012 برقم ايداع    

1570 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بركة 

السبع شرق - شارع جواد حسنى بملك/ احمد محمد محمد البلشى

53 - بهاء محمد احمد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    15751 قيد فى 07-09-2014 برقم ايداع    1242 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ عماد 

عبد النبى محمد فواز
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54 - عبدالعظيم ابراهيم عبده عبدالشافي شنيشن تاجر فرد سبق قيده برقم    27156 قيد فى 2021-08-25 

برقم ايداع    2967 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعدبل اسم المالك 

ليصبح بملك/ انصاف سلمه بكر

55 - محمود جوده طه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    5885 قيد فى 06-08-2001 برقم ايداع    1009 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ منال 

عبد اللطيف مصطفى بيومى

56 - فتوح السيد عبدالغنى التعلب تاجر فرد سبق قيده برقم    12168 قيد فى 24-05-2010 برقم ايداع    

763 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ 

عبد المحسن محمد سليمان التعلب

57 - حسين مأمون عبدالعزبز عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13974 قيد فى 31-07-2012 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/ 

احمد ابو القاسم الشافعى محمود

58 - احمد سلمه عطاا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    16791 قيد فى 17-06-2015 برقم ايداع    

1441 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / 

مختار احمد محمد صابر

59 - وليد سعيد عبدالفتاح علي تاجر فرد سبق قيده برقم    25787 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع    3340 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع النهضة 

متفرع من شارع العهد الجديد بناحية قويسنا .بملك / سهيلة عبد الستار سلمة

60 - محمد مصطفي رزق مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    28643 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / 

لواحظ محمد الحمدى عامر

61 - ابراهيم يوسف احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12788 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شبرا قباله 

- 17 شارع السلكاوى بملك/ يوسف احمد سليمان

62 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    27363 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

4825 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت بره .بملك / نبيله فرج رزق 

ا

63 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    27363 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

3440 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت بره .بملك / محمد عبد 

الغفار عبد الجواد

64 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    27363 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

3440 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميت بره .بملك / نبيله فرج رزق 

ا

65 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    27363 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

3440 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

الخاص بنشاط بيع وتقديم الوجبات والمأكولت للستغناء عنه
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النشاط

1 - محمد ابراهيم الدسوقى توفيق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15083 قيد فى 27-11-2013 برقم ايداع    

1734وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت

2 - محمد عزت عبد الواحد موسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22874 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

960وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مقاولت الى النشاط الصلى )فيما عدا 

خدمات النترنت (

3 - عبد الحليم ابراهيم محمود عبد الحليم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  13894 قيد فى 11-09-2017 برقم 

ايداع    2596وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخزن لتجارة قطع 

غيار سيارات

4 - احمد اشرف محمد عفيفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  24387 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    

206وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب تركيب حديد ومهمات 

كهرباء

5 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ناديه فهمى محمد اسماعيل نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  9197 قيد فى 

17-04-2006 برقم ايداع    417وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تموين 

الى النشاط الصلى

6 - يوسف السيد عبد العليم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  27438 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    3582

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مزرعة دواجن وتجارتها

7 - رجب حامد فهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  29143 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    3250وفى 

تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تعبئة مواد غذائية

8 - محمود عبد العزيز بسيونى سالم القلشى تاجر فرد سبق قيده برقم  15386 قيد فى 02-04-2014 برقم ايداع    

497وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع المنظفات الصناعيه 

واعداد وتجهيز المنظفات

9 - محمد سعيد ابراهيم غراب تاجر فرد سبق قيده برقم  17805 قيد فى 25-02-2016 برقم ايداع    615وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات عموميه للنشاط الصلى )فيما عدا 

توريد العمالة وخدمات النترنت(

10 - ناجي زكي عرفان جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  25454 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع    2592

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط الستبراد واتصدير )فيما عدا المجموعه 

19 والفقرة 36 من الماده 6( الى النشاط الصلى

11 - مصطفى عبده اسماعيل الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم  19978 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

1928وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة ورق دشت وورق المطابع 

الى النشاط الصلى

12 - احمد عاطف عبد الرازق مرسى ندرين تاجر فرد سبق قيده برقم  29104 قيد فى 25-07-2022 برقم 

ايداع    3114وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع قطع غيار 

ومستلزمات المركبات ذات المحركات

13 - ايه فتحى حسن محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28082 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

4993وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة وتوريدات القمشة

14 - فتحى الميمونى قنديل حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  24322 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    78

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى نصف الى

15 - سحر عبد الحميد عبد المعطى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  28966 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    

2634وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تـم اضـافة نشـاط البقالـة للنشـاط الصـلى

16 - احمد محمد عبدالخالق دغيدي تاجر فرد سبق قيده برقم  9393 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع    789

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مصنع غطاء قدم وكاب ممرضه وغطاء 

راس جراحين من اقمشة غير منسوجة وقناع طبى وكمامه للوجه من اقمشه غير منسوجه وجاوند طبى غير معقم
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17 - علي امين عبد الرحمن خليل مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم  15121 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع    

1809وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح خدمات دفع الكترونى )فيما 

عدا الخدمات البريديه(

18 - محمود السيد احمد محيي حسين نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  15323 قيد فى 11-03-2014 برقم 

ايداع    355وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تشكيل وقص وتجهيز 

ورق واستيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 (

19 - محمود السيد احمد محيي حسين نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  15323 قيد فى 01-06-2022 برقم 

ايداع    2490وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تشكيل وقص 

وتجهيز ورق واستيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 (

20 - تم تعديل السمه التجاريه ليصبح مكتب العاصمه للنقل و التوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  15686 قيد 

فى 14-08-2014 برقم ايداع    1126وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط 

توريـدات الى النشاط الصلى )فيماعدا توريد العمالة وخدمات النترنت (

21 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم  22202 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    3808

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح سنتر ملبس )فيما عدا الزى 

العسكرى ( ومفروشات

22 - احمد محمد محى الدين امام تاجر فرد سبق قيده برقم  22202 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    1493

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقاله

23 - دعاء عبدالمنعم عبدالعزيز على تاجر فرد سبق قيده برقم  17386 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع    

2686وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط بيع رده الى النشاط الصلى

24 - ابتسام محمد السباعي المراسي تاجر فرد سبق قيده برقم  14500 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع    

337وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع كلف وعراوى

25 - محمد عطيه عبدالفتاح سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  27144 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع    2933

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح مزرعة مواشى حلبه 

وتجارتها

26 - يسرى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زعير تاجر فرد سبق قيده برقم  27158 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    2973وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط بيع وتجارة ملبس جاهزه )

فيما عدا الزى العسكرى ( ومفروشات

27 - مصطفي محمد عبد ا اسماعيل نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  17889 قيد فى 14-03-2016 برقم 

ايداع    832وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط ادارة المنشاءات الرياضية 

وحمامات السباحة والملعب الى النشاط الصلى

28 - احمد توفيق الحسينى على تاجر فرد سبق قيده برقم  13979 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع    1100

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مصنع بلستيك الى النشاط الصلى

29 - اشرف عطيه عبد الرحمن رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  25566 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

2823وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط نقل بضائع الى النشاط الصلى

30 - ريهام جمال عبد العزيز لؤلؤ تاجر فرد سبق قيده برقم  27003 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

2563وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجـارة كاوتـش وخدمـات نقـل 

)بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى ( وتوريـدات )فيماعدا توريد العمالة 

وخدمات النترنت (

31 - محمد انور احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28142 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    75وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات عموميه فيما عدا تووريد العماله الى 

النشاط الصلى

32 - ورده صلح ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15602 قيد فى 02-07-2014 برقم ايداع    974

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجــارة حبـوب

33 - على فتحى على محمد عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  17364 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع    

2644وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب خدمات محمول
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34 - احمد احمد احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  2170 قيد فى 23-04-1998 برقم ايداع    321

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة اسمنت الى النشاط الصلى

35 - محمد عبدالغنى عبدالمعز التهامى تاجر فرد سبق قيده برقم  21323 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع    

1498وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة ادوات منزليه

36 - باسم طارق احمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  23082 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع    1429

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط كافيه الى النشاط الصلى

37 - هاشم عادل علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27122 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    2884وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشـة الوميتـال

38 - تم تعديل السم التجارى ليصبح : فتحى محمود محمد البدوى ) مخبز البدوى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

8655 قيد فى 10-07-2005 برقم ايداع    640وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل 

النشاط ليصبح مخبز بلدى ملدن

39 - بهاء محمد احمد هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  15751 قيد فى 07-09-2014 برقم ايداع    1242وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع ادوات منزليه واجهزه كهربائيه

40 - طه صبحى عبد الغنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  25040 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    1678

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيـع ملبـس جـاهزة ) فيما عدا 

الزى العسكرى (

41 - سمير عبد الحفيظ محمد صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  27843 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    

4438وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجميع الواح الوميتال مجهزه 

دون التقطيع داخل المنشاة

42 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  27363 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

3440وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بقالــة

43 - ايمن محمد محمد على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  27363 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

4825وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع وتقديم مأكولت

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25354 وتم ايداعه بتاريخ   

20-09-2020  برقم ايداع 2,351.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد ابراهبم سند رسلن السواح 

) السواح للنفل والتوريدات (

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24387 وتم ايداعه بتاريخ   

19-01-2020  برقم ايداع 206.000 الى : اضافة سمة تجارية لتصبح مكتب  ايه ايه ايه A A A  للعمال 

الكهربائية

3 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15386 وتم ايداعه بتاريخ   

02-04-2014  برقم ايداع 497.000 الى : محمود عبد العزيز بسيونى سالم القلشى

4 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29143 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2022  برقم ايداع 3,250.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / اليـاقوت لتعبئـة المـواد الغذائيـة

5 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20392 وتم ايداعه بتاريخ   

15-10-2017  برقم ايداع 2,959.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مؤسسة الفرحه لبيع قطع غيار 

السيارات

6 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15686 وتم ايداعه بتاريخ   

14-08-2014  برقم ايداع 1,126.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح / العــاصمة للنـقل والتـــوريدات

7 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11853 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2010  برقم ايداع 98.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح  / احمد سامى رمضان عبد المنعم 

الطلى

8 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28082 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 3,356.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح ايه فتحى حسن محمود احمد 

لتجارة وتوريدات القمشة

9 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27144 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2021  برقم ايداع 2,933.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مزرعة المستقبل للمواشى 

الحلبه وتجارتها

10 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28784 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2022  برقم ايداع 2,006.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / خيوط الماس للتدوير 

وانتاج الخيوط

11 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15443 وتم ايداعه 

)ERitly( بتاريخ   28-04-2014  برقم ايداع 631.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح اى ار ايطالى

12 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28122 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 24.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مصنع اليطالى للملبس 

الجاهزه

13 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28142 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2022  برقم ايداع 75.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الماسة للتوريدات العمومية

14 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12373 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2010  برقم ايداع 1,176.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح سليمان احمد سالم الشيخ ) مول 

الشيخ للدوات المنزليه والكهربائيه (

15 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28460 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-02-2022  برقم ايداع 1,038.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح الهللى للحديد والصلب 

وتشكيل المعادن
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الشخاص

1 - ابراهيم محمد بسيونى  الجنزورى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20392 وتم ايداعه بتاريخ  

15-10-2017 برقم ايداع    2959تم التأشير فى تاريخ   15-10-2017   بــ  

2 - محمود عبد العزيز بسيونى سالم القلشى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   15386 وتم ايداعه بتاريخ  

02-04-2014 برقم ايداع    497تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

3 - احمد سامى رمضان عبدالمنعم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   11853 وتم ايداعه بتاريخ  

20-01-2010 برقم ايداع    98تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة / محمد حسن محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27823 قيدت فى 22-11-2021 برقم 

ايداع   4410 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها

2 - شركه احمد رؤوف عبدالرحمن ابوالنور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    5307 قيدت فى 

05-02-2001 برقم ايداع   170 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وتصفيتها

3 - ش احمد رؤوف عبد الرحمن ابو النور و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    5307 قيدت فى 2013-10-07 

برقم ايداع   1426 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا

4 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    5307 قيدت فى 07-10-2013 برقم ايداع   1426 وفى تاريخ  

10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا

5 - شركه  احمد رضوان عبد الباقى وشريكته للمقاولت الكهربائيه والتصالت   شركة سبق قيدها برقم    

18438 قيدت فى 19-07-2016 برقم ايداع   2071 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم 

حل الشركه وتصفيتها

6 - شركه احمد محمد احمد محمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    23682 قيدت فى 02-09-2019 برقم 

ايداع   3109 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها
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رأس المال

1 - شركه  اسلم امين عفيفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23124 قيدت فى 21-04-2019 برقم ايداع    

1595وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - شركة / وليد محمد عبد الفتاح قناوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29071 قيدت فى 2022-07-18 

برقم ايداع    3017وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - 2- شركة  مصطفى عبدالقادر غريب شجر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22836 قيدت فى 

05-03-2019 برقم ايداع    863وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

العناوين

1 - شركة / احمد رؤوف عبد الرحمن ابو النور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     29190 قيدت فى 

15-08-2022 برقم ايداع    3416وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع للشركة بناحية /جنزور. الدور الرضى شارع بور سعيد العام .بملك / احمد رؤوف عبد الرحمن ابو 

النور ـ اودع برقم )3428( فى 2022/8/15 وقيد برقم )29190( بركة السبع

النشاط

1 - شركه  اسلم امين عفيفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23124 قيدت فى 21-04-2019 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط الستيراد والتصدير ) فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( والستثمار فى النتاج الحيوانى ) حلبه وتسمين ( والنتاج الداجنى 

والستزراع السمكى واستصلح واستزراع الراضى الصحراوية

2 - شركه  هند يحيى محروس يوسف وشريكها شركة سبق قيدها برقم     23040 قيدت فى 2019-04-07 

برقم ايداع    1342 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف لغرض الشركة / تجارة 

وصيانة الجهزة الغير طبية والمصاعد والمقاولت العامة والتوريدات العمومية )فيما عدا توريد العمالة وخدمالت 

النترنت (
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الكيان القانونى

1 - شركه  اسلم امين عفيفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     23124 قيدت فى 21-04-2019 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - علي حسين علي حسين الزغبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6435   قيدت فى   07-05-2002 برقم ايداع    

398 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

2 - مجدي نجيب ابوالخير يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8750   قيدت فى   24-08-2005 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

3 - رمزي نجيب ابوالخير يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8987   قيدت فى   16-01-2006 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

4 - اشرف عبد الهادى جمعه سالم الهجين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15674   قيدت فى   2014-08-07 

برقم ايداع    1097 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

5 - عبد العظيم احمد عبد العظيم عبد القيوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17183   قيدت فى   2015-10-12 

برقم ايداع    2250 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

6 - ساميه ابراهيم رزق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18707   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

2646 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

7 - اخلص صبحى على محمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19266   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    346 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

8 - اسامه محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1605   قيدت فى   24-09-1997 برقم ايداع    666 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-23

9 - فوزي رشاد محمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10136   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

839 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

10 - طاهر عاطف فهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19418   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

685 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

11 - جيهان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2878   قيدت فى   10-07-2006 برقم 

ايداع    782 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

12 - جيهان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2878   قيدت فى   20-12-1998 برقم 

ايداع    1129 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-19

13 - خالد علي عبدالدايم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9622   قيدت فى   09-11-2006 برقم ايداع    

1191 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

14 - وهبة محمد محمدى وهبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13921   قيدت فى   04-07-2012 برقم ايداع    

969 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

15 - مروة على احمد على الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19468   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    787 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

16 - عفاف علي احمد قنصوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5625   قيدت فى   12-05-2001 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

17 - صفاء سليمان عواد الباجوري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10167   قيدت فى   15-08-2007 برقم 

ايداع    905 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

18 - جابر محمد احمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13565   قيدت فى   30-01-2012 برقم ايداع    

147 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

19 - جابر محمد احمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13565   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

1184 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

20 - محمود بيومى محمود بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13725   قيدت فى   02-04-2012 برقم 

ايداع    512 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

21 - محمد سعيد ابراهيم غراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17805   قيدت فى   25-02-2016 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24
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22 - ياسمين جمال زكي سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17940   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

918 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

23 - محمد زكريا احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19919   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

1781 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

24 - فاتن حلمى طه محمد ابو فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20026   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    2023 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

25 - سماسم السيد ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7672   قيدت فى   24-12-2003 برقم ايداع    

1321 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

26 - عصام جابر الدسوقي عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8766   قيدت فى   04-09-2005 برقم 

ايداع    823 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

27 - وليد السيد محمد زمزم ) فيوتشر لتجارة وتوزيع المواد الغذائية (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14022   

قيدت فى   27-08-2012 برقم ايداع    1182 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-26

28 - وداد عبد البديع احمد مدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19761   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

29 - مصطفى عبده اسماعيل الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19978   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    1928 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

30 - ابراهيم جودت ليون شماع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8031   قيدت فى   28-07-2004 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-27

31 - ابراهيم الدسوقي محمد السيد سمري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8439   قيدت فى   22-03-2005 برقم 

ايداع    286 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-21

32 - نشوى محمد رضا السيد عمر عاليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15513   قيدت فى   2014-05-25 

برقم ايداع    780 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

33 - خالد زكي مصطفي زكي فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17473   قيدت فى   22-12-2015 برقم 

ايداع    2858 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

34 - محمد حسن احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17891   قيدت فى   14-03-2016 برقم 

ايداع    834 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

35 - مصطفى سعيد فاضل سيد احمد خريبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18278   قيدت فى   2016-05-29 

برقم ايداع    16013 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

36 - محمد محمود محمد الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18742   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

2735 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

37 - محمود ابراهيم محمد قابل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5218   قيدت فى   13-01-2001 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

38 - ابراهيم مجدى عامر تمام سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16860   قيدت فى   08-07-2015 برقم 

ايداع    1570 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

39 - محمد صبحى السيد عبد الجواد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17050   قيدت فى   2015-09-08 

برقم ايداع    1985 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

40 - عبد المجيد السيد عبد المجيد العبساوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18683   قيدت فى   2016-09-25 

برقم ايداع    2573 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

41 - جميل عبد الحميد شبل سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19809   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

1519 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

42 - ابراهيم نجاح المهدي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19811   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

43 - كرم محمد احمد الذكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2567   قيدت فى   02-09-1998 برقم ايداع    

761 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-01
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44 - احمد عبد الحميد عبد الحليم عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15935   قيدت فى   2014-11-04 

برقم ايداع    1634 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

45 - محمد سالم ابوالعزم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13931   قيدت فى   09-07-2012 برقم ايداع    

991 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

46 - تعديل السم التجارى ليصبح  / احمد سامى رمضان عبد المنعم الطلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

11853   قيدت فى   20-01-2010 برقم ايداع    98 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-01-19

47 - محمد احمد زكى خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13176   قيدت فى   02-11-2011 برقم ايداع    

1493 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

48 - هويدا موسى احمد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15487   قيدت فى   15-05-2014 برقم 

ايداع    725 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

49 - دعاء عبدالمنعم عبدالعزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17386   قيدت فى   03-12-2015 برقم 

ايداع    2686 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

50 - ايمان عفيفي عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4675   قيدت فى   19-07-2000 برقم 

ايداع    928 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-18

51 - تعديل السم التجارى ليصبح )المعتمد على ا لتجارة الخردة( على محمد سعد احمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6178   قيدت فى   06-01-2002 برقم ايداع    8 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-05

52 - جمال عبدالعزيز ضيف موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10915   قيدت فى   19-10-2008 برقم 

ايداع    1168 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

53 - كيرلس عطية جرجس غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13989   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

1117 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

54 - ابتسام محمد السباعي المراسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14500   قيدت فى   28-02-2013 برقم 

ايداع    337 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-27

55 - اميره عبدالفتاح مصطفى ابو غبيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18527   قيدت فى   2016-08-04 

برقم ايداع    2222 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-03

56 - نادر احمد ابراهيم عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18847   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

2996 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

57 - سامح السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19120   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

37 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

58 - محمود السيد محمد بابرس0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30   قيدت فى   26-04-1995 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

59 - د مؤمن احمد عبدالحميد يحيي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6353   قيدت فى   02-04-2002 برقم ايداع    

287 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

60 - يوسف دياب عثمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10780   قيدت فى   22-07-2008 برقم ايداع    

815 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

61 - ابراهيم محمد لطفي عبد القادر صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17368   قيدت فى   2015-11-30 

برقم ايداع    2655 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

62 - مى متولى الشافعى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18091   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

1244 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

63 - احمد فريد السيد السيد شعله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19908   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

1746 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

64 - حسين محمد مصيلحى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19975   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

1921 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11
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65 - احمد عامر توفيق السباعي الشتيحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6461   قيدت فى   21-05-2002 برقم 

ايداع    442 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

66 - احمد عامر توفيق السباعي الشتيحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6461   قيدت فى   10-07-2006 برقم 

ايداع    786 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

67 - محب فاروق عبدالقادر حويت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10269   قيدت فى   17-10-2007 برقم 

ايداع    1132 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-16

68 - ايمن مصطفى مليجى مليجى ) المليجى لتجارة الكاوتش (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13282   قيدت فى   

26-09-2011 برقم ايداع    1291 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-25

69 - نشوة جمال يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13557   قيدت فى   26-01-2012 برقم ايداع    

131 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

70 - محمد حسن هاشم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17699   قيدت فى   09-02-2016 برقم ايداع    

387 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

71 - هيثم عبد المنعم عبد الرحمن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20117   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    2236 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

72 - محمد فتحي محمد الدميري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160   قيدت فى   19-05-2002 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

73 - تم تعديل السم التجاري ليصبح : حاتم محمد ابو العزم المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10111   قيدت 

فى   12-07-2007 برقم ايداع    775 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-11

74 - حسين مأمون عبدالعزبز عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13974   قيدت فى   31-07-2012 برقم 

ايداع    1093 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

75 - احمد توفيق الحسينى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13979   قيدت فى   01-08-2012 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

76 - محمد ابراهيم عبدالخالق عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14061   قيدت فى   05-09-2012 برقم 

ايداع    1255 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

77 - محمود نبيل ابراهيم السيد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20171   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    2427 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

78 - تم تعديل السم التجارى ليصبح : فتحى محمود محمد البدوى ) مخبز البدوى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

8655   قيدت فى   10-07-2005 برقم ايداع    640 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-07-09

79 - رانيا نزيه على سليمان مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11124   قيدت فى   15-02-2009 برقم 

ايداع    186 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-14

80 - محمد هارون احمد السكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15877   قيدت فى   21-10-2014 برقم ايداع    

1519 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

81 - على فتحى على محمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17364   قيدت فى   29-11-2015 برقم 

ايداع    2644 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

82 - على عبد الفتاح على عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19751   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    1405 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

83 - احمد احمد احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2170   قيدت فى   23-04-1998 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

84 - اسماء حسان عبدالقوي عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9935   قيدت فى   29-03-2007 برقم 

ايداع    406 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28
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85 - تعديل السم التجارى ليصبح : صبحى كامل عبد الوهاب الشوح ) مؤسسه الشوح لتجارة وتوزيع الدوات 

المنزليه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6630   قيدت فى   11-08-2002 برقم ايداع    744 وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

86 - محمد محمود محمود شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16568   قيدت فى   20-04-2015 برقم ايداع    

965 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

87 - بوسى جوده السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19818   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

1536 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

88 - ايمن منصور السيد فرهود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19964   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    

1894 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

89 - محمد احمد كمال محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14521   قيدت فى   10-03-2013 برقم 

ايداع    398 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

90 - وجيه سامى عبدالفتاح زكى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20226   قيدت فى   2017-09-07 

برقم ايداع    2576 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

91 - عبير محمود محمد على حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11638   قيدت فى   26-10-2009 برقم 

ايداع    1363 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

92 - سامح خليل حنا داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14035   قيدت فى   30-08-2012 برقم ايداع    

1210 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

93 - حليمه احمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13875   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

874 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

94 - طارق كمال احمد احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16847   قيدت فى   01-07-2015 برقم 

ايداع    1539 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

95 - محمد عبدا سليم السيد زايده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19328   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - شركه صبري فاروق صبري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10005  قيدت فى  13-05-2007 برقم 

ايداع   558 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2027  12:00:00

ص

2 - شركه احمد رؤوف عبدالرحمن ابوالنور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5307  قيدت فى  

05-02-2001 برقم ايداع   170 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2026  12:00:00ص

3 - شركه  احمد رضوان عبد الباقى وشريكته للمقاولت الكهربائيه والتصالت   شركة سبق قيدها برقم :   

18438  قيدت فى  19-07-2016 برقم ايداع   2071 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/07/2026  12:00:00ص

4 - شركه هشام عزت اسماعيل منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6534  قيدت فى  2002-06-26 

برقم ايداع   568 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  

12:00:00ص

5 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح : شركه  محمد محمد رفعت وشريكه ) طيبه لتصنيع المواد الغذائيه وتعبئه زيت 

الزيتون (   شركة سبق قيدها برقم :   9948  قيدت فى  08-04-2007 برقم ايداع   438 وفى تاريخ  

14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

6 - شركه مجدي مصيلحي موسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4710  قيدت فى  05-08-2000 برقم 

ايداع   975 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2025  12:00:00

ص

7 - تم تعديل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركة صالح عبدالرحمن علي الجهوري وشريكه   شركة 

سبق قيدها برقم :   6502  قيدت فى  15-06-2002 برقم ايداع   523 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

8 - شركه جمال عبده احمد علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10141  قيدت فى  05-08-2007 برقم 

ايداع   853 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00

ص

9 - شركة جمال عبد المقصود احمد السيسى وشركة )السيسى للمقاولت (   شركة سبق قيدها برقم :   15862  

قيدت فى  16-10-2014 برقم ايداع   1476 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/10/2024  12:00:00ص

10 - ل يوجــد   شركة سبق قيدها برقم :   15862  قيدت فى  16-10-2014 برقم ايداع   1476 وفى تاريخ  

29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2024  12:00:00ص

11 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17846  قيدت فى  07-03-2016 برقم ايداع   

739 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00ص

12 - تاون تيم )Town Team(   شركة سبق قيدها برقم :   17846  قيدت فى  07-03-2016 برقم ايداع   

739 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00ص
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