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قيود أفراد

1 - عبدالرحمن صلح مرعي أبوزيد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

810 ورقم قيد 31041    محل رئيسى  عن بيع اطارات وبطاريات, بجهة محافظة المنوفية برهيم -بملك/ عصام 

الدين عبدالحميد ضبش

2 - محمد محمد عاطف محمد دنيا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 813 

ورقم قيد 31042    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية منوف-ش/بورسعيد بملك/رتيبه حامد احمد

3 - احمد سعيد عبدالعظيم مدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 817 

ورقم قيد 31043    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على على التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

الداخلى و الدولى دون اعمال شركات السياحة ( داخل جمهورية مصر العربية, بجهة محافظة المنوفية صنصفط - 

بملك / على عبدالعظيم حسن مدين

4 - فيصل عبدالهادى عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

831 ورقم قيد 31045    محل رئيسى  عن تجارة مراتب, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 33 سيتى مول 

المنطقة 12 - بملك / احمد على عبدا عطيه

5 - رضا فوزى عبدالعظيم محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

832 ورقم قيد 31046    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة المنوفية الخماس م السادات -بجوار 

جمعية الفرسان غرب الرياح الناصرى -بملك /الشحات السيد على بكر

6 - عطيه رمضان عطيه القليوبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 841 

ورقم قيد 31047    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين - منوف بملك / رمضان عطيه 

محمد القليوبي

7 - نورا محمد فتح ا أبوعيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 844 ورقم 

قيد 31048    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليات, بجهة محافظة المنوفية غمرين- بملك/ محمد معوض سليم

8 - مني جمال صلح عبدالعزيز زين الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 848 ورقم قيد 31049    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا - منوف - بملك / حسن 

محمود ذكي و ذكي محمود ذكي

9 - هدي معتمد ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 849 ورقم 

قيد 31050    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا-بملك/ حسن محمود ذكي وذكي محمود 

ذكي

10 - ايمان معتمد ابراهيم دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 851 

ورقم قيد 31051    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا - منوف -  شارع الشهداء بملك / 

حسن محمود زكي - و ذكي محمود ذكي

11 - عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم جمل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 857 

ورقم قيد 31052    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية غمرين-بملك/ ليلي عبدالحي 

عبدالفتاح النحاس

12 - حسينى حسن عزيز الدين زغلول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

859 ورقم قيد 31053    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - بملك / 

حسينى حسن عزيز الدين زغلول
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13 - سمير ابراهيم ابراهيم عبدالحي تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

865 ورقم قيد 31054    محل رئيسى  عن بيع وانتاج بذور وتقاوي وحاصلت زراعية, بجهة محافظة المنوفية 

وحدة رقم 10 مول الجامعة-بملك/ خالد محمد عبدالغني الشال

14 - محمد عبدالبديع علي احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

867 ورقم قيد 31055    محل رئيسى  عن مكتب هندسي, بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 3 الكائن برقم 26 

الدور الثالث مول البنوك بملك / حسان مصطفي محمد عبدالحليم

15 - محمود عبدالمنعم شحاته وهيدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

876 ورقم قيد 31058    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية الدور الول مول الفاروق قطعه رقم 

6018 المنطقة الصناعية السادسه -بملك/ فاروق هنداوي محمد درويش

16 - احمد عبدالمنعم مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 877 

ورقم قيد 31059    محل رئيسى  عن تجارة زيوت السيارات, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 2 ق 27 المنطقة 

الصناعية الرابعة - بملك / عبدا فاروق محمد

17 - محمد عبدالمنعم شحاتة وهيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 878 

ورقم قيد 31060    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 6018 مول الفاروق الدور 

الول -المنطقه الصناعية السادسة -السادات -بملك /فاروق هنداوى محمد

18 - ندا طلبه عبده طلبه ندا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 882 ورقم 

قيد 31061    محل رئيسى  عن محل بيع موبيلت, بجهة محافظة المنوفية محل g011 الدور الرضي الداخلي 

سيتي مول -بملك/وليد حمدي عبدربه

19 - حامد محمود حامد حسام الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 885 

ورقم قيد 31062    محل رئيسى  عن خرازه بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سرس الليان شارع سكه الخمسه 

بملك شعبان محمد محمد حسام الدين

20 - ابانوب رمزى ناشد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 886 

ورقم قيد 31063    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة المنوفية عقار رقم 81 مول قرطبة 

المنطقة 32 - بملك / علء حسين احمد

21 - محمد جمعه محمد المزين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 903 

ورقم قيد 31064    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 1-2-3 علي الطريق القليمي 

الجزار كفر داود -بملك/ خالد ثروت أحمد السيد

22 - محمد طارق السيد  احمد عزب عبدربة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 908 ورقم قيد 31066    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة مخلفات ورقية وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد 

العمالة والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات -المنطقة السكنية الولى وحده رقم 

2 عمارة رقم 10 -بملك /صبحى احمد على حسن

23 - مدحت سعيد عبدالسلم خطاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

910 ورقم قيد 31067    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك لتصنيع مواسير بلستيك وتصنيع منتجات لدائنيه 

متنوعة )حبيبات ومخلوط بي في سي تحبيب وخلط (, بجهة محافظة المنوفية شارع طريق سروهيت -بملك/ 

مدحت سعيد عبدالسلم خطاب

24 - عبدا مبروك عبدا مبروك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 921 

ورقم قيد 31068    محل رئيسى  عن بيع حلويات ومرطبات, بجهة محافظة المنوفية محل 21 بالدور الرضي 

قطعه رقم بدون محور خدمات الحي الول بجوار مجمع المخابز بمول السلم -بملك/ مصطفي فتحي السيد الريس
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49 - صفاء محمد عبدالحمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1111 

ورقم قيد 31096    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية ميت ربيعة - بملك / السيد حماد نصر حماد

25 - اسراء عبدالمعطي عبدالعاطي الدسوقي حماد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2023-02-06 

برقم ايداع 945 ورقم قيد 31070    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية العقار رقم 4 تجاري المنطقة التاسعه -بملك/ نعيمه 

عبدالرحيم حسن

26 - بسيوني عبدالفتاح بسيوني عامر تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

951 ورقم قيد 31071    محل رئيسى  عن تجارة أدوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلولة-بملك/ 

أسامه أحمد فتحي محمود

27 - محمد جلل مرسي المخرط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 956 

ورقم قيد 31072    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك / احمد جلل 

مرسي المخرط

28 - أحمد محمد عبدالفتاح حشيش تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 960 

ورقم قيد 31073    محل رئيسى  عن تجارة خامات وعوادم المصانع, بجهة محافظة المنوفية كفر داود -بملك/ 

محمد عبدالفتاح أحمد حشيش

29 - محمد فوزي محمد عنبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 964 ورقم 

قيد 31074    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية منشأة سلطان -بملك/ فوزي محمد محمد عنبر

30 - احمد علي محمد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 966 

ورقم قيد 31075    محل رئيسى  عن مكتب تاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة المنوفية شقه رقم 3م الولي عماره 

27 ش / علي بن ابي طالب  السادات بملك / سماء محمد مصطفي

31 - أحمد عماد أحمد فوده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 967 ورقم 

قيد 31076    محل رئيسى  عن تأجير وبيع دراجات بخارية, بجهة محافظة المنوفية ش/26 يوليو -بملك/ 

عبدالحليم أحمد فوده

32 - ياسر احمد مجدى عبد الحميد بدير تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

969 ورقم قيد 31077    محل رئيسى  عن تجاره العدد اليدويه ولوازمها, بجهة محافظة المنوفية منوف-طريق 

برهيم بملك/محمد دياب ابراهيم ابو شوشه

33 - أحمد كارم زكي فوده )مكتب فوده للرحلت ونقل العمال ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 990 ورقم قيد 31079    محل رئيسى  عن مكتب رحلت  ونقل عمال ) داخل 

جمهورية مصر العربية وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون 

أعمال شركات السياحة (, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 53 عقاررقم 3 دور أول علوي منطقة 32 مول قرطبة-

بملك/ السيد عبدالهادي السيد

34 - زكيه محمد محروس فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 991 

ورقم قيد 31080    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسه - منوف بملك / شكري 

بسيوني عبدالرحمن خلف

35 - حسين محمد عبدالرحمن علي الصياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 994 ورقم قيد 31081    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 1 سوق المنطقة 

الرابعة -بملك/مصطفي محمود راضي البهواشي
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36 - محمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1011 

ورقم قيد 31082    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية, بجهة محافظة المنوفية بالمشط - بملك / شريف رجاء 

عبدالحفيظ حسين

37 - محمود على سعيد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1017 ورقم 

قيد 31083    محل رئيسى  عن ورشة دوكو, بجهة محافظة المنوفية بهواش - بملك / حسن عبدالتواب حسن

38 - شيماء فتحى حسن الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1036 

ورقم قيد 31084    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا م منوف -بملك /هانى سالم غريب البابلى

39 - مصطفى سعيد السيد الرصاصى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1038 ورقم قيد 31085    محل رئيسى  عن مكتب توريد البطاطس و الخضروات و الفاكهة و المواد الغذائية, 

بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبرى - بملك / نعمات راغب السيد

40 - ام محمد عبد القوى خنيزى البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1040 ورقم قيد 31086    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال )دون اعمال شركات السياحه وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية صنصفط 

م/منوف بملك/محمد منيسى بكار

41 - عبدالعزيز مبروك عبدالعزيز مبروك الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-09 

برقم ايداع 1059 ورقم قيد 31087    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية الحامول -بملك/ مبروك عبدالعزيز مبروك الشرقاوي

42 - محمود سلمه عبدالرازق خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1073 ورقم قيد 31088    محل رئيسى  عن بيع دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بجوار بنك مصر أمام 

بنزينة التعاون -بملك/ مصطفي سعد خليل اللهوني

43 - سعد رشاد حسن شكيو تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1075 

ورقم قيد 31089    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى ملدن, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة -عزبة 

الساحل -م منوف   -بملك /سعد رشاد حسن شكيو

44 - اسلم كمال عبدالمنعم جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1089 ورقم قيد 31091    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -بملك/ابراهيم مصطفي عامر

45 - يحيى سعيد محمد الفيشاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1090 

ورقم قيد 31092    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية مدينة سرس الليان-شارع عبده حمزة 

-بملك /محمد السيد دسوقى

46 - محمد مصطفي عبدالمنعم عفيفي النمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1093 ورقم قيد 31093    محل رئيسى  عن بيع أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية, بجهة محافظة 

المنوفية شقة رقم3 عمارة 24 نموذج أ ش/ علي بن أبي طالب المنطقة السكنية الولي -بملك/ أيمن صديق قبيصي 

حسن

47 - مديحه عبد المنعم احمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1094 ورقم قيد 31094    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية سرس الليان ش/بورسعيد بملك 

ممدوح محمد امام
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48 - عمر جوده عبد الفتاح شهاب الدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1105 ورقم قيد 31095    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ )فى حدود ما تقره التعليمات(, بجهة محافظة 

المنوفية غمرين م/منوف بملك /عاطف محمد عطيه

50 - احمد محمد عبدالمقصود البغدادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1116 ورقم قيد 31097    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والعلف, بجهة محافظة المنوفية ش/ الحريه بملك 

/ عماد سعيد حامد ابواسماعيل سرس الليان

51 - أحمد صلح حامد السرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1119 

ورقم قيد 31098    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا-بملك/ أميمة نزيه محمود حماده

52 - رشاد كمال عزالدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1120 

ورقم قيد 31099    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 5 قطعه رقم 14 محور 

خدمات الحي الثاني بملك / عبدالمنعم محمد محمد عثمان حميد

53 - نبويه عبدا محمد أبوناشي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1122 

ورقم قيد 31100    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية غمرين- بملك/ فايز المهتدي أحمد حشاد

54 - محمد سلمه عباس شقير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1125 

ورقم قيد 31101    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة المنوفية شارع الجلء - بملك / محمد سلمه عباس 

شقير

55 - هبه سالم ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1129 

ورقم قيد 31102    محل رئيسى  عن تصدير وتوريد وتعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة المنوفية وحدة 

186 منطقة صناعية المطورين -بملك/ هبه سالم ابراهيم حسن

56 - سامي أحمد عبدالمجيد عمار تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1133 ورقم قيد 31103    محل رئيسى  عن تجارة اللت الزراعية, بجهة محافظة المنوفية بهواش -بملك/مني 

محمد ابراهيم الشعراوي

57 - أحمد محمد محمود أبوطالب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1139 

ورقم قيد 31104    محل رئيسى  عن مكتب بيع سيارات, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 28 الدور الرضي -

مول البنوك -بملك/ أحمد محمد أحمد

58 - محمود جمال أحمد محمد الدرشاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1144 ورقم قيد 31105    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -المحطة -بملك/ 

سوسن عبدالحفيظ محمد جمعه

59 - محمد سيد احمد عبدالحفيظ حسام الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1147 ورقم قيد 31106    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة المنوفية شارع جسر ترعه 

البطحه بملك / سيد احمد عبدالحفيظ حسام الدين

60 - محمد أحمد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1153 

ورقم قيد 31107    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقاري, بجهة محافظة المنوفية شقة2 قطعة 442 المنطقة 

11ش/ أسامة بن زيد -بملك/السيد عبدالحكيم عبدا
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61 - أحمد مصطفي حسن التراس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1178 

ورقم قيد 31109    محل رئيسى  عن مقله تسالي, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 41 بالسوق التجاري بالسكنية 

السابعة -بملك/ أحمد مصطفي حسن التراس

62 - عمرو نبيل يادم على شاهين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1179 ورقم قيد 31110    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة ومبيدات, بجهة محافظة المنوفية عزبة غنيم بجوار 

ماكينة الطحين - كفر داود بملك / محمد عبدالمنعم عبدالستار

63 - محمد حامد محمد البواب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1181 

ورقم قيد 31111    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات وهدايا ولعب أطفال, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 

G035 بالدور الرضي بالمول التجاري ستي مول بمحور خدمات الحي السابع -بملك/ ماجد علي فرحات أحمد وفا

64 - اسلم احمد محمد توفيق حسام الدين تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1190 ورقم قيد 31113    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا بملك /رمضان 

غريب انور

65 - مني عبدالمرضي امام الصباري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1199 ورقم قيد 31114    محل رئيسى  عن بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية 

كفر فيشا -بملك/ عبدالكريم جمعه شرف

66 - محمد شعبان محمود المخرط تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1212 

ورقم قيد 31115    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية ش/علي بن أبي طالب -بملك/محمد 

شعبان محمد المخرط

67 - السيد عبدالعزيز ابراهيم محمد أبوحربيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1218 ورقم قيد 31117    محل رئيسى  عن تأجير معدات, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -المحطة -

بملك/ أحمد عبدالمنصف عبدالمحسن

68 - محمد حسن محمد ابراهيم مغربى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1241 ورقم قيد 31118    محل رئيسى  عن صناعات نسيجيه )فايبر (, بجهة محافظة المنوفية السادات -قطعه 

42 ورش مشروعات الشباب امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه بملك/عزه عبد العزيز محمد سالم

69 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1253 ورقم قيد 31119    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وانتريهات, بجهة محافظة المنوفية ش/الزير -

بملك/عبدالخالق سرحان أبويوسف

70 - كيرلس سعد مسعد سعيد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1258 ورقم قيد 31120    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة-بملك/ سعد نجاح بارح

71 - يوسف محمد رفعت حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1268 

ورقم قيد 31121    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة المنوفية ش/ 

الجيش بملك / خالد حميدو محمد

72 - احمد السيد محمد علي هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1278 

ورقم قيد 31122    محل رئيسى  عن مركز علج طبيعي, بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 2 محور خدمات 

الحي السابع بملك / عاطف احمد محمد
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73 - اسماعيل أحمد سلمه شقير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1282 

ورقم قيد 31123    محل رئيسى  عن جزارة جملة وقطاعي, بجهة محافظة المنوفية ش/الجلء -بملك/ أحمد سلمه 

عباس شقير

74 - دعاء نجيب محمد السود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1285 

ورقم قيد 31124    محل رئيسى  عن بيع وتجارة ملبس أطفال, بجهة محافظة المنوفية ش/الشراف ميدان 

الحصوه-بملك/ رامي شفيق عبدالموجود

75 - علي محمود محمد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1288 

ورقم قيد 31125    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات ومقاولت, بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 1 قطعة رقم 

203 منطقة رقم 11 -بملك/ فاروق أحمد عبدا

76 - يسريه مبروك حسن بدر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1292 

ورقم قيد 31126    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية ش/ علي بن ابي طالب بملك / سيد 

محمد جوده

77 - أحمد محمد رشاد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1298 

ورقم قيد 31127    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر داود -بملك/ صدقي حاتم صدقي

78 - أحمد شعبان جبر عبدالسيد مناع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1305 ورقم قيد 31128    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (وتصدير )فيما هو مسموح به قانونا(, بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 7 عمارة 16ش/ عباس بن 

فرناس -بملك/ فوزيه حامد خضر

79 - ايمان أحمد حسن عمران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1308 

ورقم قيد 31129    محل رئيسى  عن تخريز بلستيك, بجهة محافظة المنوفية بجوار مزلقان الشيخ مبروك طريق 

الحامول -بملك/ محمد صبحي سعد عبدا

80 - عبدالوهاب سليمان سليمان ابوحاج سيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 1313 ورقم قيد 31130    محل رئيسى  عن مكتب خدمات كمبيوتر )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت ( وبعد الحصول علي التراخيص الزمه, بجهة محافظة المنوفية سنجرج - 

طريق السفلت  بملك / علي علي عبدالحليم شرف الدين

81 - عبدا سامي عبدا أبوحطب تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1318 ورقم قيد 31131    محل رئيسى  عن منشار خشب, بجهة محافظة المنوفية غمرين-بملك/ حمدي عبدالفتاح 

سليم أحمد سليم

82 - احمد عبدالسلم معوض مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1320 ورقم قيد 31132    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا - منوف بملك / جابر حسن 

عمر ابو عزيز

83 - مها السيد السعداوي محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1321 ورقم قيد 31133    محل رئيسى  عن بيع أحذية ومصنوعات جلدية, بجهة محافظة المنوفية محل 16 

الدور الول علوي مول السلم -بملك نعمه هلل محمود

84 - انور رشاد محمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1323 ورقم 

قيد 31134    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا - منوف بملك / جابر حسن عمر ابوعزيز
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85 - ايمن جبرة مسعود منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1333 

ورقم قيد 31135    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة ومبيدات, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -اليافطة -بملك /

سامح جبرة مسعود منقريوس

86 - احمد عبدالجواد حسن عطيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1340 

ورقم قيد 31136    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر, بجهة محافظة المنوفية جزي - منوف بملك ايمن صلح 

المنشاوي

87 - عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابراهيم شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 1341 ورقم قيد 31137    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة المنوفية السادات -محل رقم G016 الدور الرضى مول سيتى مول بملك/احمد عبد الغنى زكريا عبد الغنى

88 - ريهام عبدالباسط السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1344 ورقم قيد 31138    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية شقة12 عمارة 17 ش/الحسن بن الهيثم م.س 8 -بملك/ سامي عبدالرحمن أحمد

89 - علي عبدالعليم بدر الدين عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1350 ورقم قيد 31139    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية محور خدمات الحي السابع ق 3و 4 بملك / هدي علي جابر رزق

90 - احمد ناجى عبدالجليل عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1356 ورقم قيد 31140    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - بملك / محمود 

عبدالعاطى على عمر

91 - محمد محمود محمد الدراجينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1358 ورقم قيد 31141    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت سريعة, بجهة محافظة المنوفية شارع 26 يوليو 

بملك / امانى محمد محمد

92 - سوسن السيد محمد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1366 ورقم قيد 31142    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة المنوفية سنجرج - بمك / ابراهيم جابر 

محمد عبدالعال

93 - حنان محمد عبد الحميد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1370 ورقم قيد 31143    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية طملى م/منوف بملك نجاح 

فتحى حامد

94 - احمد ابراهيم محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1375 

ورقم قيد 31145    محل رئيسى  عن توريد ورق كرتون, بجهة محافظة المنوفية شقه رقم 8 عماره 33 شارع 

احمد اسماعيل المنطقه 7 بملك / احمد ابراهيم محمد نصار

95 - احمد محمد عبدالحكيم الحاطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1379 ورقم قيد 31146    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره السمده والمخصبات الزراعيه, بجهة محافظة المنوفية 

مكتب رقم 3 قطعه 227 المنطقه السكنيه السادسه بملك / السيد محمد  السيد  الطبلوي

96 - محمود مجدي احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1385 

ورقم قيد 31147    محل رئيسى  عن بيع اخشاب, بجهة محافظة المنوفية ارض السحرتي شارع ابوزيد بملك / 

مجدى احمد مصطفي
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97 - محمد علي عبدالفتاح العباسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1392 ورقم قيد 31148    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية شقه رقم 7 القطعه 141 المنطقه 10  بملك / مني عبدالعزيز محمد

98 - سمر رمضان احمد عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1402 

ورقم قيد 31149    محل رئيسى  عن محل لتجارة العلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين - بملك / عزت احمد 

عبدالسلم

99 - صبري عبدالموجود محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1406 ورقم قيد 31150    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )داخل جمهورية مصر العربية وبعدالحصول علي 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون أعمال شركات السياحة (, بجهة محافظة 

المنوفية دبركي -بملك/ أشرف عبدالفتاح عطيه

100 - صباح ابراهيم مصطفي حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1408 ورقم قيد 31151    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال )بعدالحصول علي التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون أعمال شركات السياحة (, بجهة محافظة المنوفية 

صنصفط-بملك/ياسر عبدالغفور محمود

101 - السيد يوسف عبدربه مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1416 ورقم قيد 31152    محل رئيسى  عن تنجيد أنتريهات, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبري -بملك/أحمد 

حمدي محمد

102 - ايناس عبدالمرضى محمد مدينه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1418 ورقم قيد 31153    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية جزى م منوف -بملك /رمضان فوزى 

محمد

103 - طارق محمود اسماعيل علي عصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 1426 ورقم قيد 31154    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية الوحده السكنيه رقم 1 قطعه الرض السكنيه رقم 133 المنطقه 

السكنيه التاسعه )عمارات ( بملك / حازم محمود اسماعيل علي

104 - ايمان ربيع عيد عطية العتر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1427 ورقم قيد 31155    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الحريمي الجاهزة, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 

207 مول سفن ستار المحور المركزي -بملك/ علي محمد علي أبوشوشه

105 - محمد جمال جابر الهوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1430 

ورقم قيد 31156    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة المنوفية 

ميدان احمد عرابي بملك / ايمن محمد نجيب داعوش

106 - رشا عبدالعاطى محمد بدوى ابوسعدة تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 1444 ورقم قيد 31157    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية كمشوش -م منوف -بملك /

محمد مرسى فرج القرش

107 - شريف محمد عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1446 ورقم قيد 31158    محل رئيسى  عن بيع عطارة ومواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 42 

المنطقة الحادية عشر -بملك/ شريف محمد عبدالرحمن اسماعيل
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108 - على جمال على منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1452 

ورقم قيد 31159    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة المنوفية السادات -محل رقم 4 سوق المنطقه 

السكنيه 12 السادات بملك/نبيل سعيد عبد الحفيظ وامينه ابراهيم عبد الموجود

109 - رجب ابراهيم محمد مهيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1457 

ورقم قيد 31160    محل رئيسى  عن مصنع خراطه وتشكيل معادن, بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 56 مجمع 

الصناعات الصغيرة بنك الستثمار القومي

110 - اسلم عبدا الفاروق علي حسين الماحي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 1459 ورقم قيد 31161    محل رئيسى  عن مصنع خرط وتشكيل معادن, بجهة محافظة المنوفية 

وحدة 55 عنبر 13 الصناعية الرابعة مجمع الصناعات الصغيرة -بملك بنك الستثمار القومي

111 - رشا عبدالحميد ابراهيم الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1461 ورقم قيد 31162    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفرداود - بملك / عبدالقادر احمد 

التهامي

112 - صلح مصطفي محمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1462 ورقم قيد 31163    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك لتصنيع مواسير بلستيك وتصنيع منتجات لدائنية 

متنوعه )حبيبات مخلوط بي في سي تحبيب وخلط (, بجهة محافظة المنوفية سكة المدينة -بملك/ صلح مصطفي 

محمد زهران

113 - هيثم عبدالحكم محمد ابو رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1466 ورقم قيد 31164    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبيلت, بجهة محافظة المنوفية دمليج - بملك /هاني 

انور عبدالعظيم

114 - علء عيد عبدالبصير ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1468 ورقم قيد 31165    محل رئيسى  عن بيع موبيلت وأجهزة كهربائية, بجهة محافظة المنوفية بجوار 

الكوبري العلوي بالخطاطبة المحطة -بملك/سميره عبدالمؤمن محمد مرعي

115 - عايده محمد عامر السيد الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

G025 1471 ورقم قيد 31166    محل رئيسى  عن تجارة الطرح الحريمي, بجهة محافظة المنوفية محل رقم

سيتي مول رقم القطعة بدون -محورخدمات السابع -بملك/ عبير محمد عامر

116 - آيه عماره عماره البيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1486 

ورقم قيد 31167    محل رئيسى  عن استوديو تصوير )فيما عدا الكاميرات اللسلكية (, بجهة محافظة المنوفية 

محل رقم 25 أ الدور الرضي المنطقة 17 مول دار مصر -بملك/ عاطف علي محمد

117 - محمد عبدا محمد عبدالعال منسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1503 ورقم قيد 31168    محل رئيسى  عن تصنيع نقاط بلستيك لحساب الغير, بجهة محافظة المنوفية وحده 

رقم 70 عنبر 18 مجمع الصناعات الصغيرة - بملك / احمد عبدا محمد

118 - محمد رجب عبدالعزيز حجر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1505 ورقم قيد 31169    محل رئيسى  عن اعمال حداده وكريتال )باب و شباك و سور (, بجهة محافظة 

المنوفية قطعه رقم 89 مجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه بالمنط بملك / صفوت عبدالقادر علي احمد

119 - سمير مرعي ابوزيد علي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1507 

ورقم قيد 31170    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد اطارات وبطاريات, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 113 

بدروم علوي مول قرطبه السادات بملك / احمد محمد مرسي
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120 - محمد مهدي محمد نور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1520 

ورقم قيد 31172    محل رئيسى  عن تجاره وبيع حديد قديم وخرده, بجهة محافظة المنوفية شارع سيدي 

عبدالسلم بملك / عاشور مهدي محمد نور

121 - عامر على زكريا احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1522 

ورقم قيد 31173    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة المنوفية السادات محل رقم 3 عقار 

72 ش/ الجمعيه الشرعيه بملك احمد محمود محمود

122 - هادي رفاعي رشاد الدهشان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1527 ورقم قيد 31174    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية ش الحصوه بملك / شعبان رشاد 

موسي

123 - احمد وجيه قطب قطب غنيمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1534 ورقم قيد 31175    محل رئيسى  عن خرازه بلستيك, بجهة محافظة المنوفية القطعه رقم 153 بمحور 

المنطقه الصناعيه السابعه بملك / اسامه مصطفي علي الفرماوي

124 - أحمد محمد رشاد دراز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1552 

ورقم قيد 31176    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا-بملك/ جابر حسن عمر أبوعزيز

125 - عبدالكريم محمد عبدالكريم الجمال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1560 ورقم قيد 31177    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية ش/سكة السبعين -بملك/زايد 

أحمد زايد حسن الجمال

126 - ابراهيم منير السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1570 

ورقم قيد 31178    محل رئيسى  عن مغسله ومكواه, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 3 الدور الرضي بالعقار 

رقم 16 محور خدمات الحي الثاني -بملك/ طه عمر محفوظ عليوه

127 - محمد عبدالجابر ابراهيم الجزار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1572 ورقم قيد 31179    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة م منوف -بملك /على 

فرجانى على

128 - أميره محمود فؤاد باشا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1573 

ورقم قيد 31180    محل رئيسى  عن ورشة لصناعة الثاث, بجهة محافظة المنوفية دمليج-بملك/ عادل علي 

عبدالجليل الدكاني

129 - أحمد ابراهيم أحمد السطوحي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1580 ورقم قيد 31181    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية دبركي -

بملك/جلل سيد حسانين

130 - ناصره رضا عبدالمؤمن شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1589 ورقم قيد 31182    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية صنصفط - بملك/ محمد 

سعيد موسي

131 - فايز كامل عبدالقوي حرباوي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1593 ورقم قيد 31183    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت  (, بجهة محافظة المنوفية مكتب مهني بالمبني الداري ببنزينه سوزان المنطقه الصناعيه الولي بملك / 

طارق صلح الدين السيد محمد عيسي
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132 - محمد نصر الدين محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1596 ورقم قيد 31184    محل رئيسى  عن تجاره البقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا - منوف  بملك / 

مصطفي نصر الدين محمد دياب

133 - محمد عبدالنبي عطيه الخولي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1607 ورقم قيد 31185    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية حارة البدوي من ش/ بورسعيد 

-بملك/ عبدالنبي عطيه محمد الخولي

134 - علي محمد عبداللطيف رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1609 ورقم قيد 31186    محل رئيسى  عن محاجر, بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 1 الدور الول المنطقة 

السادسة -بملك/ محمد عبداللطيف رضوان محمد

135 - عبير فتحى سعد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1614 

ورقم قيد 31187    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين- م منوف -بملك /عطية رمضان 

عطية

136 - بدر علي الزناتي ناصف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1616 

ورقم قيد 31188    محل رئيسى  عن توريدات مصانع )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت (, 

بجهة محافظة المنوفية محل رقم 10 قطعه رقم 2 بجوار بنك QNB محور خدمات الحي السابع -بملك/السيد سعد 

ابراهيم بسوني

137 - مني حسني صادق زياده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1619 

ورقم قيد 31190    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -المحطة -بملك/ خليل 

سرور عبدا

138 - محمد حمدان حامد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1626 

ورقم قيد 31191    محل رئيسى  عن تصنيع البرانيك البلستيكيه, بجهة محافظة المنوفية مصنع رقم 91 ورش 

الشباب المرحله الثانيه المنطقه الصناعيه الخامسه بملك / مجدي فتحي ابراهيم قنديل

139 - محمد عبدالرحيم عبدالسميع السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1639 ورقم قيد 31194    محل رئيسى  عن مكتب توريدات الكهربائية والميكانيكية والمقاولت وعقود الصيانة, 

بجهة محافظة المنوفية محل رقم 3 خارجي الدور الول قطعة رقم 3-4 محور خدمات الحي السابع -بملك/ محمد 

عبدالرحيم عبدالسميع السيد

140 - سحر معوض مصطفي طعيمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1647 ورقم قيد 31195    محل رئيسى  عن مطعم واعداد وجبات غذائية, بجهة محافظة المنوفية ش/ترعة 

البطحه -بملك/محمد حسن محمد

141 - عمرو سعد محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1654 

ورقم قيد 31196    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة المنوفية جزء من المبني رقم 37/39 

ورش محور خدمات الحي الثاني بملك / هاني احمد محمد

142 - محمد سعيد الشحات محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1663 

ورقم قيد 31198    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وادارة مشروعات )أعمال المساحه(, بجهة محافظة 

المنوفية الخماس -بملك/ أحمد سعيد الشحات محمد

143 - محمد  عبده عبداللطيف مبروك مطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 1665 ورقم قيد 31199    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية الخماس - بملك / محمد 

عبده عبداللطيف مبروك مطر
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144 - رمسيس كرم فام سناده تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1673 

ورقم قيد 31200    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة المنوفية مدخل علي بدوي كمين العجيزي -

كفر داود بملك / يوسف كرم فام سناده

Page 14 of 54 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الفراد

1 - سمر حسين عبد الحافظ حمزه  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   821 ورقم قيد   29944  محل فرعى  

عن مكتبه )فيما عدا تصوير المستندات ( وبيع ادوات تجميل واكسسوارات  بجهة محافظة المنوفية منشأه سلطان م/

منوف بملك راضى حمزه عبد القادر

2 - رضا رفعت ابراهيم شحاته  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   881 ورقم قيد   27207  محل فرعى  عن 

تجاره اعلف  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه كفر داود م/السادات بملك/محمد محمود على يونس باظه

3 - ايه محمد محمود سليمان  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   940 ورقم قيد   30621  محل فرعى  عن 

تجاره ملبس )فيما عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة المنوفية السادات محل رقم 25 مول السلم الدور الثانى 

علوى محور خدمات الحى الول بملك سعيد فرج حسانين فرج

4 - اسماء محمد حسن الشرقاوى  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1065 ورقم قيد   29311  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره الدوات المنزليه والكهربائيه  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه سرس الليان -شارع 

المامون بملك/محمد عبد النعيم عبد الرحيم

5 - حمدى احمد الزناتى الملح  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1207 ورقم قيد   29526  محل فرعى  عن  

كافتريا  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات -موقف مدينه السادات مشروع المواقف بالمنوفيه

6 - اميره رفاعى عبد الحميد مصطفى  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   1256 ورقم قيد   29929  محل 

فرعى  عن ) صيانه اليات وتوريدات فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (  بجهة محافظة المنوفية 

منوف بعد الجوازات بملك ايمن جابر محمد حمام

7 - خضره محمد البكرى عبدالونيس ناشى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1331 ورقم قيد   24402  محل 

فرعى  عن  بيع اعلف  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه غمرين م/منوف بملك/هانى شاكر حلمى

8 - اسامه محمود محمد محمود احمد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1303 ورقم قيد   25006  محل فرعى  

عن تجاره وتوريدات جميع الحبوب  بجهة محافظة المنوفية بناحية السادات -مكتب 15 قطعة 10 محور خدمات 

المنطقة الثانية -بملك هشام محمود عبدا

9 - نشوى عبدالمنعم على بدير  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1335 ورقم قيد   26978  محل فرعى  عن 

مكتب زراعة و استصلح و تجارة الراضى الزراعية و تجارة السمدة و المبيدات الزراعية و تجارة الحاصلت 

الزراعية و تجارة الخضراوات و الفاكهة  بجهة محافظة المنوفية شارع السادات - كفر السنابسة

10 - نشوى عبدالمنعم على بدير  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1338 ورقم قيد   26978  محل فرعى  

عن  مكتب ادارة مشروعات ) الكافيهات و المطاعم و الحدائق و القرى السياحية و المزارع السمكية و مزارع الدواجن 

(  بجهة محافظة المنوفية 5 شارع السادات - كفر السنابسة

11 - نشوى عبدالمنعم على بدير  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1343 ورقم قيد   26978  محل فرعى  

عن  مكتب ايجار السيارات و تجارة قطع غيار السيارات و اصلح السيارات لدى الغير و تجارة الخردة المشاركة فى 

المزادات الحكومية  بجهة محافظة المنوفية 5 شارع السادات - كفر السنابسة

12 - مسعده عبد النبى حسن عرفه  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   1312 ورقم قيد   30589  محل فرعى  

عن )صيانه اجهزه طبيه وغير طبيه وصيانه طفيات حريق وتركيب كاميرات مراقبه ) فيما عدا الكاميرات اللسلكيه 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (  بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا م/منوف بملك مسعده عبد النبى حسن عرفه

13 - اسامه فاروق احمد محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1373 ورقم قيد   31144  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط تصنيع مواد الكيماوية سلفونيك ومنظفات صناعية  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان/ مدينة 

السادات قطعة 152 محور الصناعية السابعة السادات

14 - اسامه فاروق احمد محمد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   1373 ورقم قيد   31144  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط تصنيع مواد الكيماوية سلفونيك ومنظفات صناعية  بجهة محافظة الجيزة اصبح / شارع السنترال امام 

مخزن القصب كفر طهرمس بولق الدكرور
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15 - محمد بديع محمد سالمان  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1495 ورقم قيد   24959  محل فرعى  عن  

مخزن لتجارة مواد البناء  بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات - استراحة بيئر 2 اللفين فدان بملك /صلح احمد 

محمد

16 - اسلم عادل شفيق عرفه  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1492 ورقم قيد   28843  محل فرعى  عن 

بقاله وتموين  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه صنصفط م/منوف بملك /احمد شفيق عرفه

17 - كامل محمد ابراهيم الصعيدى  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   1548 ورقم قيد   11011  محل فرعى  

عن  مطعم  بجهة محافظة المنوفية السادات محل رقم 44 بالسوق التجارى المنطقه السكنيه الرابعه بملك/احمد محمد 

موسى

18 - رشاد اشرف صالح ابوعاشور  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   1545 ورقم قيد   26924  محل فرعى  

عن  ورشة نجارة ميكانيكية  بجهة محافظة المنوفية - بجوار مساكن سرس اليان - بملك / عماد فتحى امين ابو عاشور
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قيود الشركات

1 - شركه محمد الشافعى وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

874 ورقم قيد  31057    مركز عام  عن استثمار عقارى  بجهة محافظة المنوفية السادات وحده رقم 1 عماره 

221 المنطقه الثالثه بملك بيشوى منير عبيد ميخائيل

2 - شركة مجدى عبدالغنى و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

938 ورقم قيد  31069    مركز عام  عن تصنيع جميع انواع البلستيك و خراطيم الرى الحديث من البلستيك 

و مستلزمات الرى و برنيكة بلستيك و النقاط و تصنيعها للغير  بجهة محافظة المنوفية القطعة رقم 185 / 45 

بمحور الصناعية السابعة - بملك / مجدى عبدالغنى عبدالرازق محمود

3 - شركه /محمد حامد محمد عبد الواحد وشركاه شركة  رأس مالها 50,400.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1088 ورقم قيد  31090    مركز عام  عن الستشارات الزراعيه والتصدير )فى حدود ما تقره 

التعليمات (  بجهة محافظة المنوفية السادات -محل رقم 208 أ الدور الثانى علوى -مول دار مصر -منطقه محور 

خدمات الحى السابع عشر

4 - شركه بانسيه ايمن معاذ وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1158 ورقم قيد  31108    مركز عام  عن صناعه البلستيك والمنتجات الغذائيه والتوريدات العموميه )فيما 

عدا توريد العماله والملبس العسكريه ومجالت الكمبيوتر والنترنت(  بجهة محافظة المنوفية منشأه سلطان م/

منوف بملك/ايمن عبد الهادى سليمان معاذ

5 - شركه محمد احمد محمد عبد البارى وشريكته شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    1214 ورقم قيد  31116    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه )فيما عدا 

توريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت والملبس العسكريه (وخدمات الشحن اللوجستيه والنقل الثقيل )

داخل جمهوريه مصر العربيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى ( وتجاره جميع انواع دهانات العزل واليبوكس  بجهة محافظة المنوفية الخطاطبه - مركزالسادات - 

بملك/شريف احمد محمد عبد البارى

6 - شركة موسى عيد عبدالعاطى عبدالسلم و شركاه شركة  رأس مالها 19,800.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    1519 ورقم قيد  31171    مركز عام  عن التسويق العقارى و المقاولت و 

التوريدات فيما عدا ) توريد العمالة و الملبس العسكرية و خدمات النترنت (  بجهة محافظة المنوفية - مكتب 

رقم 10 بالدور الثانى علوى مول الجامعة - محور خدمات الحى السابع - بملك / خاللد محمد عبدالغنى الشال

7 - شركة خالد السيد مصطفى ربيع و شريكيه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    1629 ورقم قيد  31192    مركز عام  عن تجارة و توزيع و توريد المواد الغذائية و المشروبات 

و عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونى  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم S 102 فيوتشر بيزنس مول 

المنطقة الثالثة - بملك / خالد السيد مصطفى ربيع

8 - احمد عبدالوهاب عبدالسلم اسكندر وشركاة شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    1631 ورقم قيد  31193    مركز عام  عن عموم التصدير )فيما هو مسموح به قانونا (  بجهة 

محافظة المنوفية مدينه السادات مكتب رقم 17 الدور الول مول قرطبة المقام على القطعه رقم 2 أ بملك /سماح 

باسل حسنين مرسى
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فروع الشركات

1 - شركة  امال كمال مصطفى الشريف وشريكها   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1070 ورقم قيد   

14357   فرعى  عن ادارة وتشغيل الصيدليات والمراكز الطبيه المتخصصه  بجهة محافظة المنوفية - عمارة 

السلم - شارع اسماء بنت ابى بكر - بجوار قسم الشرطة - بملك/ احمد رمضان قطب

2 - عطيه للزراعه والصناعه والتعبئة والتجاره   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1115 ورقم قيد   

9042   فرعى  عن تصدير المنتجات الزراعيه والتوكيلت التجاريه واستصلح وتنمية الراضى واستيراد 

وتوزيع السمده وتعبئة وتغليف الخضروات  بجهة محافظة المنوفية الحامول - مركز منوف

3 - عطيه للزراعه والصناعه والتعبئة والتجاره   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1115 ورقم قيد   

9042   فرعى  عن تصدير المنتجات الزراعيه والتوكيلت التجاريه واستصلح وتنمية الراضى واستيراد 

وتوزيع السمده وتعبئة وتغليف الخضروات  بجهة محافظة الجيزة 78 ش النيل الجيزه

4 - صفوت مشحوت على رضوان وشريكية   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    1533 ورقم قيد   

23588   فرعى  عن مقاولت عمومية  بجهة محافظة المنوفية كفرداود م السادات -بملك /وليد خلف محمد

5 - السمه التجاريه للفرع ليوجد   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    1533 ورقم قيد   23588   فرعى  

عن مقاولت عمومية  بجهة محافظة المنوفية كفرداود م السادات -بملك /وليد خلف محمد

6 - صناعات المواد العازله ومشتقاتها انسومات ش م م   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    1659 ورقم 

قيد   31197   فرعى  عن تعديل غرض الشركة باضافه   انتاج وتعبئة الكسوجين واستيراد الغازات سواء فى 

حالة غاز اوسائلة لستخدامها فى مجال اللحام والقطعيات وكافة الغراض الصناعية وكذلك للستخدامات الطبية 

للمستشفيات وغيرها وللشركة حق انشاء المصانع التى لها علقة باغراضها  بجهة محافظة المنوفية المطوريين 

11 قطعه 83 بمنطقه المطورين

7 - صناعات المواد العازله ومشتقاتها انسومات ش م م   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    1659 ورقم 

قيد   31197   فرعى  عن تعديل غرض الشركة باضافه   انتاج وتعبئة الكسوجين واستيراد الغازات سواء فى 

حالة غاز اوسائلة لستخدامها فى مجال اللحام والقطعيات وكافة الغراض الصناعية وكذلك للستخدامات الطبية 

للمستشفيات وغيرها وللشركة حق انشاء المصانع التى لها علقة باغراضها  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع 

هارون
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 محو - شطب

1 - وليد عبد الحميد محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   12497 قيد فى 20-03-2012 برقم ايداع  487 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

2 - تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد السيد محمد عبدالشافى الجوهرى )الجوهرى للشحن والتفريغ(  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   13281 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع  127 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - 

شطب السجل شطبت صحيفة القيد

3 - نسرين فريد محمد شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26985 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  749 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

4 - هدى معتمد ابراهيم دراز  تاجر فرد سبق قيده برقم   30030 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع  3566 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

5 - ايمان معتمد ابراهيم دراز  تاجر فرد سبق قيده برقم   30159 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع  3981 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

6 - منى جمال صلح عبد العزيز زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   30417 قيد فى 20-10-2022 برقم 

ايداع  4895 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

7 - علء غالب ابو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   644 قيد فى 03-08-1994 برقم ايداع  322 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل للستغناء عنه نهائيا

8 - ايهاب نجاح عبد الرحمن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19157 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع  

2333 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

9 - شهاب نجاح عبدالرحمن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   26215 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  

3576 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

10 - عبد الرافع محمد عبد السيد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10029 قيد فى 02-03-2009 برقم ايداع  

270 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

11 - احمد عيد احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   13746 قيد فى 08-07-2013 برقم ايداع  1154 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

12 - اسامه السيد محمد السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   18448 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع  

591 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

13 - فتحي محمد عبد العاطي ودن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9904 قيد فى 30-12-2008 برقم ايداع  1434 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

14 - فتحى محمد عبد العاطى ودن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9904 قيد فى 14-03-2011 برقم ايداع  361 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه

15 - عبد الرحمن محمد احمد العواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10429 قيد فى 27-10-2009 برقم ايداع  

1251 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

16 - ايهاب عبدالحميد عبدا الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19858 قيد فى 31-03-2013 برقم ايداع  

1000003 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للغاء الفرع والستغناء 

عنه نهائيا

17 - ايهاب عبدالحميد عبدا الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19858 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع  

1000002 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للغاء الفرع والستغناء 

عنه نهائيا

18 - احمد طلعت احمد الحصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25244 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع  5633 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه
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19 - عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز عدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   29190 قيد فى 21-02-2022 برقم 

ايداع  917 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

20 - عمر جوده عبدالفتاح شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18392 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع  

465 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

21 - سعد رشاد حسن شكيو  تاجر فرد سبق قيده برقم   19971 قيد فى 23-01-2018 برقم ايداع  253 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

22 - سامح سامى غازى محمود )مكتب غازى للمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   20106 قيد فى 

13-02-2018 برقم ايداع  562 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

23 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   29092 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع  

638 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه نهائيا

24 - منى حلمى ميخائيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   10602 قيد فى 24-01-2010 برقم ايداع  121 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

25 - محمد جابر مصطفى القلفاط  تاجر فرد سبق قيده برقم   20381 قيد فى 22-03-2018 برقم ايداع  1199 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو و ذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

26 - وائل محمد راضي حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30563 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع  5432 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

27 - وائل سامي ابراهيم ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   7378 قيد فى 07-08-2004 برقم ايداع  798 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا

28 - احمد مرضى السيد احمد المعاذ  تاجر فرد سبق قيده برقم   19995 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع  

304 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

29 - سميره محمد السيد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20603 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  1688 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

30 - محمد زكريا ابراهيم داعوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   29027 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  403 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

31 - محمد كرم فتحى جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29262 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  1137 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا

32 - ابراهيم عبد الغنى ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18393 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع  

466 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

33 - سعيده سعيد مبروك عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23258 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع  

2693 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

34 - شوكار علي ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7785 قيد فى 18-04-2005 برقم ايداع  410 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

35 - هانى ابراهيم معوض البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15762 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع  

1200 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه

36 - السعودى العربى محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29194 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  923 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

37 - عبدا سامى عبدا ابوحطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29630 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  

2251 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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38 - عبدا زكى عبدالبر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8193 قيد فى 20-09-2020 برقم ايداع  2999 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو للستغناء عن الرئيسى 

الخر

39 - وفاء عبد ا حسن العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28368 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  4276 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

40 - على جمعه عطيه البتانونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28528 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  4701 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

41 - على سعيد حسين مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28916 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  102 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيف القيد لعتزال التجارة نهائيا

42 - محمد عبد الوهاب عبد العزيز الملط  تاجر فرد سبق قيده برقم   16671 قيد فى 31-12-2015 برقم ايداع  

3042 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

43 - امين عبداللطيف امين الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29794 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع  

2787 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

44 - صلح مصطفي محمد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   3826 قيد فى 16-02-1999 برقم ايداع  164 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

45 - تامر سمبر سعيد الحداد )الحداد للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   8710 قيد فى 30-01-2007 برقم 

ايداع  74 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

46 - عبدالعزيز احمد حمدى عبدالعزيز حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20793 قيد فى 20-06-2018 برقم 

ايداع  2155 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

47 - مرسى عبدا مرسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   22704 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع  1393 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

48 - محمد ابو الحديد مبروك الخصاصى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27782 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع  

2847 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

49 - ايمان محمود ابراهيم قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   31018 قيد فى 29-01-2023 برقم ايداع  706 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التاجاره نهائيا

50 - احمد ابراهيم محمود يونس علوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20323 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع  

1082 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

51 - اسلم احمد زكى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   27041 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  900 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

52 - محمود رمضان محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7811 قيد فى 14-05-2005 برقم ايداع  481 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

53 - ياسر كامل سعيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8553 قيد فى 01-10-2006 برقم ايداع  104 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

54 - راقية عبد السلم عبد الجواد العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12984 قيد فى 07-10-2012 برقم ايداع  

1589 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

55 - محمد شعبان ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17323 قيد فى 10-05-2016 برقم ايداع  

1421 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا

56 - منى جمعه محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   18949 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع  1819 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

57 - هاشم محمد عبد المجيد الفرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24423 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  

5410 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد
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58 - اسلم كمال عباس ابوسالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28955 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  216 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

59 - شريف زكريا ابو الحديد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   17257 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع  

1258 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

60 - فهمى معوض محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   1610 قيد فى 02-09-2014 برقم ايداع  1473 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

61 - فهمي معوض محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم   1610 قيد فى 26-06-1996 برقم ايداع  254 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

62 - عاطف السيد محمد طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   10381 قيد فى 16-09-2009 برقم ايداع  1105 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

63 - دعاء ربيع عبدالرحمن طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16474 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع  3169 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عنه
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رأس المال

1 - عبدالعزيز حسين عبدا الحلج )مؤسسة الحلج للمقاولت ( تاجر فرد سبق قيده برقم   17312 قيد فى 

08-05-2016 برقم ايداع   1370 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

20,000,000.000

2 - ادهم خالد احمد حسين مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم   15912 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع   1513 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - محمود احمد عبدالمجيد عبدالمجيد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم   25764 قيد فى 24-08-2020 برقم 

ايداع   2495 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

4 - احمد السيد عبدالمعبود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   28960 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع   236 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  90,000.000

5 - هيثم محمود عبد المجيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   10117 قيد فى 26-04-2009 برقم ايداع   514 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

6 - فتحى محمد عبدا الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   13252 قيد فى 13-01-2013 برقم ايداع   68 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

7 - محمد حمدى نجيب شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   26889 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   442 فى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - خالد سعيد محمد الطاهر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   27724 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع   

2739 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

9 - اسماء عكاشه محمد زين الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   17009 قيد فى 08-03-2016 برقم ايداع   732 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

10 - محمد فريد عبد المقصود الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم   12209 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع   

1747 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - مصطفى سامى رشدى عصاميص تاجر فرد سبق قيده برقم   28408 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   

4391 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - سمير محمد محمد الفخراني تاجر فرد سبق قيده برقم   7919 قيد فى 27-07-2005 برقم ايداع   731 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

13 - اسماعيل محمود السيد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   29990 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   3437 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

14 - ماهر معوض احمد ابو شنب تاجر فرد سبق قيده برقم   9648 قيد فى 24-07-2008 برقم ايداع   811 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

15 - اميرة رفاعى عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   29929 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

3225 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - سامي أحمد عبدالمجيد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   31103 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   1133 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

17 - محمود محمد محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم   25825 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع   2616 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - محمد محمد زكي خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   30261 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع   4359 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - شادية رمضان عبدالعال متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   30237 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع   

4267 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

Page 23 of 54 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

20 - خالد محمد نجيب وهبه عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   29927 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

3221 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - على امين عبد الفتاح داود تاجر فرد سبق قيده برقم   26019 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع   3047 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - على امين عبد الفتاح داود تاجر فرد سبق قيده برقم   26019 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع   3047 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

23 - سامح زينهم عبد القادر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   27321 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع   

1641 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000

24 - هانى عبدالباسط عبدالقوى حصوه تاجر فرد سبق قيده برقم   23786 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع   

3875 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمد مسعود عبدالرحمن ابوحسين تاجر فرد سبق قيده برقم   23803 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع   

3909 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - أحمد مبروك عبدالله خفاجي تاجر فرد سبق قيده برقم   30839 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع   

6453 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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العناوين 

1 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    29092 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    

638 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية سكة الخمسة - بملك / كمال حجاج 

خيره

2 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    29092 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

كفر فيشا م منوف -اشرف عبدالعليم رزق

3 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    29092 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل نشاط الفرع ليصبح/كساره 

بلستيك  بناحيه سكه الخمسة سرس الليان بملك /كمال حجاج خيره

4 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    29092 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بناحيه كفر فيشا م منوف -اشرف 

عبدالعليم رزق

5 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    29092 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية سكة الخمسة - بملك / كمال حجاج 

خيره

6 - سمر حسين عبدالحافظ حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم    29944 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

3275 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منشأه 

سلطان م/منوف بملك راضى حمزه عبد القادر بنشاط مكتبه وبيع ادوات تجميل واكسسوارات افتتح فى 29 /1 

/2023 وقيد برقم تابع 29944 منوف

7 - حسن سمير حسن السيد أبوسالم تاجر فرد سبق قيده برقم    30597 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

5569 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

ورثه المرحوم سمير حسن السيد ابو سالم وهم حنان عاشور احمد علم وهاله وجيهان ونجاه ومحمد سمير حسن 

السيد ابو سالم بناحيه كفر شبرا بلوله

8 - ادهم خالد احمد حسين مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    15912 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع    

1513 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / ش / 

عبده حمزة بملك / محمد طلبه ابراهيم سعده

9 - حسن سمير حسن مدين تاجر فرد سبق قيده برقم    17122 قيد فى 17-01-2023 برقم ايداع    414 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح الدور الول 

والثانى والثالث علوى بالعقار قريه بى العرب -الباجور بملك/احمد عاطف محمد حسن بعرور

10 - مرفت وليم زكى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    20359 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع    

1158 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /

وليم زكى جرجس عطيه - بناحيه صنصفط

11 - رضا رفعت ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    27207 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    

1327 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه كفر داود م/

السادات بملك/محمد محمود على يونس باظه

12 - نجلء فتحي عبد الفتاح الزقزوقي تاجر فرد سبق قيده برقم    9360 قيد فى 10-02-2008 برقم ايداع    

146 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / عيد 

سعيد عيسى خليفة بناحية منشاه غمرين
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13 - محمود احمد عبدالمجيد عبدالمجيد راضى تاجر فرد سبق قيده برقم    25764 قيد فى 24-08-2020 برقم 

ايداع    2495 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

السادات قطعه الرض ص رقم 241 محور ص7 م بملك احمد طلعت درباله نصار

14 - تم تعديل السم التجارى ليصبح /يحيى محمد حسن العلوى )مخبز اليمان ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

26651 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    4627 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك الطالب /يحيى محمد حسن العلوى

15 - احمد السيد عبدالمعبود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28960 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    236 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه منوف 

ش/ الخضرى بملك فاطمه فتح ا يوسف

16 - محمود السيد مرسى السيد الغول تاجر فرد سبق قيده برقم    30830 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

6432 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

السادات قطعه رقم 63 المرحله الولى ورش مشروعات الشباب امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه بملك سماح 

محمد محمد بدر

17 - اسلم عبدالسميع محمود راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    17770 قيد فى 06-09-2016 برقم ايداع    

2438 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

الجمعيه الشرعيه عنهاحسن ابراهيم مجريه بناحيه سرس الليان

18 - رضا عبدالحميد السيد حميد تاجر فرد سبق قيده برقم    22736 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    

1474 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

خالد عبدالنبى ابراهيم تركى

19 - آيه محمد محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    30621 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    5672 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات محل رقم 

25 مول السلم الدور الثانى علوى محور خدمات الحى الول بملك سعيد فرج حسانين فرج بنشاط تجاره ملبس 

افتتح فى 31 /1 /2023 وقيد برقم تابع 30621 منوف

20 - نسمه حامد محمد نوار تاجر فرد سبق قيده برقم    31030 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    768 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سرس الليان شارع 

حافظ الخياط بملك مجدى كمال ريحان زهران

21 - عادل عبدالملك زكي عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    4485 قيد فى 29-11-1999 برقم ايداع    

1336 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /

بيشوى عادل عبدالملك زكى

22 - محمود عبد السلم محمد القرش تاجر فرد سبق قيده برقم    10221 قيد فى 11-06-2009 برقم ايداع    

734 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طملى م/

منوف بجوار المسجد البحرى بملك هانى عاطف عثمان

23 - شاهين عبد العاطى شاهين شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    10871 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

شاهين عبدالعاطى شاهين بناحية سروهيت

24 - ربيع عنتر عبدالسلم حسن ونس تاجر فرد سبق قيده برقم    13170 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع    

1955 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحيه ابو غالب 

منشأه القناطر -الجيزه نشاطه/مكتب رحلت داخليه

25 - احمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    25244 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

5633 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بالمشط - م . منوف - بملك / 

شريف رجاء عبدالحفيظ حسين
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26 - احمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    25244 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بالمشط - م . منوف - بملك / 

شريف رجاء عبدالحفيظ حسين

27 - احمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    25244 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع وذلك للستغناء 

عنه نهائيا

28 - احمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    25244 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية عزبه الخمسين بالمشط م/منوف 

بملك محمد عبد العاطى محمد

29 - نها عادل رمضان فشكل تاجر فرد سبق قيده برقم    27693 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    2660 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / زكريا - 

ومحمد عامر عامر الخولى بناحية - تتا

30 - عثمان محمد كمال عثمان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    12234 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع    

1817 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح الوحدة 

رقم 13 و 15 بالدور الرضى بمحور خدمات الحى الثانى المقام على القطعة رقم 7 , 8  , 9- بملك / احمد اسامة 

محمد درة

31 - سامى جلل عبدا محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    22425 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع    

782 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / سعد 

وسامى جلل عبدا محمد الصاوى بناحية سرس الليان - شارع عبده حمزة

32 - اشرف احمد كمال مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    22989 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع    5066 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح زاويه رازين 

بملك كرم عباس محمد شرف

33 - اشرف احمد كمال مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    22989 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع    2098 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح زاويه رازين 

بملك كرم عباس محمد شرف

34 - محمد سعيد ابواليزيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    29053 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع    

476 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

سعيد ابواليزيد مصطفى رزق - بناحية كفر العشرى

35 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    29092 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

629 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحيه سرس 

الليان سكه الخمسه -بملك /كمال حجاج خيرة الخاص بنشاط كسارة بلستيك المقيد برقم تابع 29092 منوف وذلك 

للستغناء عنه نهائيا

36 - اسماء محمد حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    29311 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

1270 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه سرس الليان 

-شارع المامون بملك/محمد عبد النعيم عبد الرحيم

37 - محمد سعيد كامل حشاد تاجر فرد سبق قيده برقم    30660 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    5790 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /محمد سعيد 

كامل حشاد -بناحية غمرين

38 - امجد صلح محمود عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم    14141 قيد فى 02-01-2014 برقم ايداع    172 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ش/ بسيونى 

عتيم - بملك / امجد صلح محمود عبدربة
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39 - احمد لطفى احمد غربيه تاجر فرد سبق قيده برقم    14445 قيد فى 17-04-2014 برقم ايداع    688 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان تم افتتاح فرع بناحية اسوان المدينة 

الصناعية الجديدة بالعلقى -شارع الجيش -قطعة )73( -بملك /مصطفى حسن عبده محمد بغرض مصنع شمع 

فلتر وتجميع فلتر المياة وتجارتها

40 - احمد عبدالعظيم على بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    15944 قيد فى 01-07-2015 برقم ايداع    

1596 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

سعيد فوزى عبد الله بناحيه منوف

41 - كاميليا فاروق محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    21180 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    

3095 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك/

عبد المنعم احمد عبد المنعم حسونه بناحيه كفر داود الجديده مركز - السادات

42 - مصطفى سامى رشدى عصاميص تاجر فرد سبق قيده برقم    28408 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

4391 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منوف -

شارع شوقى الدسوقى المتفرع من شارع القط حوض داير الناحية -بملك /محمد مرضى احمد

43 - اسلم فتحي نبوي داود تاجر فرد سبق قيده برقم    29875 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع    3050 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سروهيت م/

منوف بملك/رافت محمد احمد السعدنى

44 - عبد ا اسماعيل عبد ا عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    30314 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    

4563 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

محمود محمد عبدالغفار بناحية زاوية رازين

45 - حمدى احمد الزناتى الملح تاجر فرد سبق قيده برقم    29526 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات -

موقف مدينه السادات مشروع المواقف بالمنوفيه

46 - محمد عبد الغفار حامد محمد حرحش تاجر فرد سبق قيده برقم    6973 قيد فى 21-10-2003 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /بناحية 

زاوية رازين منوف -بملك /حمدى عبدالعظيم على

47 - علي محمد علي العشماوي تاجر فرد سبق قيده برقم    8112 قيد فى 07-12-2005 برقم ايداع    1173 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك نعمات السيد 

محمود عبد ا سليم بناحيه سرس الليان

48 - علياء شاكر السيد عطا تاجر فرد سبق قيده برقم    22923 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع    1920 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم تعديل العنوان المحل الرئيسى الخر 

ليصبح /بناحية رقم 96 ش الملك فيصل -عمارة 2 محل 11 -الفيصيليه -الهرم -الجيزة المقيد برقم 109711 

غرفه الجيزه بنشاط بيع عسل نحل

49 - احمد حسين عبدالصبور المشطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    23623 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

1645 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح فيشا 

الكبرى م/منوف بملك ساميه عبد العزيز محمد

50 - اميرة رفاعى عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    29929 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

3225 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منوف بعد 

الجوازات بملك ايمن جابر محمد حمام بنشاط صيانه اليات وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت ( افتتح فى 14 /2 /2023 وقيد برقم تابع 29929 منوف

51 - محمود مرسى محمد مرسى رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    21082 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع    

2823 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح محل 

رقم 11 -10 محور خدمات الحى الثانى امام المنطقه السكنيه الرابعه بملك احمد اسامه محمد احمد
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52 - خضره محمد البكرى عبدالونيس ناشى تاجر فرد سبق قيده برقم    24402 قيد فى 04-12-2019 برقم 

ايداع    5367 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

غمرين م/منوف بملك/هانى شاكر حلمى

53 - اسامه محمود محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    25006 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية السادات -

مكتب 15 قطعة 10 محور خدمات المنطقة الثانية -بملك هشام محمود عبدا بغرض تجارة جميع انواع الحبوب 

وقيد برقم تابع 25006 منوف

54 - نشوى عبدالمنعم على بدير تاجر فرد سبق قيده برقم    26978 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    723 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 5 شارع السادات - 

كفر السنابسة

55 - نشوى عبدالمنعم على بدير تاجر فرد سبق قيده برقم    26978 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    723 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 5 شارع السادات - 

كفر السنابسة

56 - نشوى عبدالمنعم على بدير تاجر فرد سبق قيده برقم    26978 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    723 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 5 شارع السادات - 

كفر السنابسة

57 - مسعده عبدالنبي حسن عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    30589 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع    

5531 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

مسعده عبد النبى حسن عرفه بناحيه كفر فيشا الكبرى

58 - مسعده عبدالنبي حسن عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    30589 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع    

5531 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه كفر فيشا م/

منوف بنشاط صيانه اجهزه طبيه وغير طبيه وصيانه طفيات حريق وتركيب كاميرات مراقبه )فيما عدا الكاميرات 

اللسلكيه ( افتتح فى 16 /2 /2023 وقيد برقم تابع 30589 منوف

59 - عبد ا زكى عبد البر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    8193 قيد فى 07-02-2006 برقم ايداع    

109 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر بنشاط 

مكتب استصلح واستزراع الراضى المودع برقم 2999 وذلك للستغناء عنه

60 - ياسمين صلح عبدالمعطى احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    21718 قيد فى 14-11-2018 برقم 

ايداع    4339 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / سلوى صابر عماره فرحات بناحية شبرا بلولة

61 - محمود محمد محمود الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    25825 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    

2616 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر بناحيه 

طهواى م/اشمون بنشاط حظيره مواشى وذلك للستغناء عنه

62 - محمد عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالمؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم    30257 قيد فى 21-09-2022 برقم 

ايداع    4349 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بناحية 

القاهرة الجديدة -بلوك )7( بالسوق التجارى بمشروع مدينتى -الدور الرضى والول -الوحده رقم G17 بغرض 

مطعم مشويات

63 - أحمد عصام الدين عبدالمحسن الزول تاجر فرد سبق قيده برقم    30979 قيد فى 19-01-2023 برقم 

ايداع    493 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك رقيه محمد مصطفى الله بناحيه سرس الليان

64 - أحمد صلح حامد السرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    31098 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع    

1119 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /

احمد صلح حامد السرسى
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65 - مصطفى صلح احمد شطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    17960 قيد فى 02-11-2016 برقم ايداع    

2891 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

محمد صلح احمد بناحيه سرس الليان

66 - وحيد هلل موسى ابو خضرة تاجر فرد سبق قيده برقم    14140 قيد فى 02-01-2014 برقم ايداع    16 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك وحيد هلل 

موسى ابو خضره بناحيه كفر فيشا م/منوف

67 - فايز جمال رشاد السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم    17087 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    887 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / قطعة 163 - 

الشريط المميز - المنطقة السابعة بملك / سلمه عبدالمجيد على

68 - محمد بديع محمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم    24959 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    698 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينه السادات - 

استراحة بيئر 2 اللفين فدان بملك /صلح احمد محمد بغرض مخزن لتجاره مواد البناء والمقيد برقم تابع 24959 

منوف

69 - اسلم عبد المنعم عبد المنعم شتات تاجر فرد سبق قيده برقم    26885 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

430 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح/ شقة رقم 

3 ادارى قطعة رقم 51 بالمنطقة السكنية الثالثة بملك / كلمن هويدا وصباح محى الدين على خلف

70 - اسلم عادل شفيق عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    28843 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    5464 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه صنصفط م/منوف 

بملك /احمد شفيق عرفه

71 - عبدالعزيز سعيد ابراهيم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    30546 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    

5358 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

سامى مصطفى فتح ا شافعى بناحيه منشأه سلطان م/منوف

72 - رمضان فتح ا غانم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7275 قيد فى 09-06-2004 برقم ايداع    548 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/شعبان 

فارس الشنشورى بناحيه صنصفط مركز منوف

73 - كامل محمد ابراهيم الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    11011 قيد فى 19-07-2010 برقم ايداع    

1059 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات 

محل رقم 44 بالسوق التجارى المنطقه السكنيه الرابعه بملك/احمد محمد موسى

74 - جعفر شعبان فرحات جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم    23854 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    

4032 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

قطعة رقم 229 المنطقة السادسة - محل رقم 8 - بملك / كريم رمزى راغب محمد دندش

75 - رشاد اشرف صالح ابوعاشور تاجر فرد سبق قيده برقم    26924 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية منوف - 

بجوار مساكن سرس اليان - بملك / عماد فتحى امين ابو عاشور بغرض ورشة نجارة ميكانيكية

76 - دعاء حسن السيد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    27576 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع    

2335 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديله ليصبح فرع بناحيه 

منوف -شارع البطحه بجوار مسجد مهنا -بملك /عاطف محمد محمد مشمشه

77 - على محمد عبداللطيف الدكانى تاجر فرد سبق قيده برقم    28963 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    

246 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك /

يوسف عباس يوسف الدكانى بناحيه دمليج مركز منوف
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78 - د ص  سعيد عبدالفتاح محمد سلمان تاجر فرد سبق قيده برقم    8143 قيد فى 07-04-1996 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم الغاء الفرع الكائن بناحيه 

الدلنجات كوم حماده والمقيد برقم 1379 كوم حماده

79 - عبد ا زكى عبد البر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    8193 قيد فى 07-02-2006 برقم ايداع    

109 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح الخطاطبه 

م/ السادات بملك محمد مبروك عرفه

80 - حمدي محمد صديق السيسي تاجر فرد سبق قيده برقم    30601 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

5577 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

السادات محل رقم 6 مول المنطقه السكنيه الخامسه والعشرون بملك/محمد كمال احمد سليمان

81 - دعاء ربيع عبدالرحمن طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    16474 قيد فى 24-11-2015 برقم ايداع    

2667 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

وذلك للستغناء عنه

82 - هانى عبدالباسط عبدالقوى حصوه تاجر فرد سبق قيده برقم    23786 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

3875 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

منوف طريق برهيم امام تمثال أحمد شاكر بملك/محمد نجيب محمد المعداوى

83 - حسام سعد محمود حلمى تاجر فرد سبق قيده برقم    30134 قيد فى 01-09-2022 برقم ايداع    3912 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح ورش 

الحرفيين 17/16/15/14 الدور الول علوى م/منوف بملك/مجلس مدينه منوف

Page 31 of 54 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - عبدالعزيز حسين عبدا الحلج )مؤسسة الحلج للمقاولت ( تاجر فرد سبق قيده برقم  17312 قيد فى 

08-05-2016 برقم ايداع    1370وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط 

ليصبح مكتب مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه ومجالت الكمبيوتر 

والنترنت(

2 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  29092 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    

638وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /كسارة بلستيك

3 - حسام ابراهيم مشحوت سراج الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  29092 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

629وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط /مصنع مواسير بلستيك

4 - سمر حسين عبدالحافظ حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم  29944 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    3275

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط الفرع ) مكتبه وبيع وادوات تجميل 

واكسسوارات (

5 - رضا رفعت ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  27207 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    1327

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره اعلف )فرع(

6 - رضا رفعت ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  27207 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    1327

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره اعلف )فرع(

7 - رضا رفعت ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  27207 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع    1327

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع مستلزمات زراعية

8 - محمود السيد مرسى السيد الغول تاجر فرد سبق قيده برقم  30830 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    

6432وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح خرازه بلستيك

9 - رضا عبدالحميد السيد حميد تاجر فرد سبق قيده برقم  22736 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    1474

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع خضار و فاكهة

10 - محمد حمدى نجيب شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  26889 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع    442وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس )فيما عدا الملبس 

العسكريه(

11 - احمد ربيع عبدالرؤف رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  30573 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع    

5487وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تصدر الحاصلت الزراعية الى 

النشاط الصلى

12 - مصطفى خيرى عبد العزيز عبد المقصود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13017 قيد فى 

17-10-2012 برقم ايداع    1662وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط 

ليصبح /تجارة وتصدير السمدة والمبيدات والمخصبات والبذور والتقاوى والحاصلت والشتلت الزراعية 0

13 - احمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  25244 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    5633

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل نشاط الفرع ليصبح مستلزمات طبية

14 - احمد طلعت احمد الحصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  25244 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    1483

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح صيدليه

15 - محمد عطيه مصطفى النمر ) مخبز النمر ( تاجر فرد سبق قيده برقم  13120 قيد فى 20-11-2012 برقم 

ايداع    1848وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

16 - اسماء محمد حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  29311 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    1270

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الرئيسى ليصبح بيع اجهزه كهربائيه 

وادوات منزليه
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17 - اسماء محمد حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  29311 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    1270

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الرئيسى ليصبح بيع اجهزه كهربائيه 

وادوات منزليه

18 - اسماء محمد حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  29311 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    1270

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مخزن لتجاره الدوات المنزليه والكهربائيه 

)فرع(

19 - احمد لطفى احمد غربيه تاجر فرد سبق قيده برقم  14445 قيد فى 17-04-2014 برقم ايداع    688وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مصنع شمع فلتر وتجميع فلتر المياة وتجارتها

20 - شرين محمد عبدالفتاح النشار تاجر فرد سبق قيده برقم  27932 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

3212وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مركز اصلح سيارات 

ومعدات

21 - مصطفى سامى رشدى عصاميص تاجر فرد سبق قيده برقم  28408 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

4391وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /تصنيع وتعبئة وتغليف مواد 

غذائية

22 - عبد ا اسماعيل عبد ا عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30314 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    

4563وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بقالة

23 - حمدى احمد الزناتى الملح تاجر فرد سبق قيده برقم  29526 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    1896

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع وتجاره خدمات المحمول وقطع 

غيار المحمول ومستلزماتها

24 - حمدى احمد الزناتى الملح تاجر فرد سبق قيده برقم  29526 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    1896

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط كافتريا )فرع(الى النشاط الصلى

25 - اسلم رمضان جيوشى المخرط تاجر فرد سبق قيده برقم  19774 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    

3906وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تصدير )فى حدود ما تقره التعليمات 

(الى النشاط الصلى

26 - مصطفى محمود عبدالقادر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28790 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع    

5337وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /بيع وتجارة العلف 

والسمدة ومستلزمات النتاج الحيوانى والزراعى والتوريدات العمومية والكيماويات )فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت والمواد المشعة (

27 - اميرة رفاعى عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  29929 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

3225وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط الفرع ) صيانه اليات وتوريدات فيما 

عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (

28 - محمود مرسى محمد مرسى رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  21082 قيد فى 08-08-2018 برقم ايداع    

2823وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات ادوات 

كهربائيه

29 - خضره محمد البكرى عبدالونيس ناشى تاجر فرد سبق قيده برقم  24402 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع    

5367وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع اعلف الى النشاط الصلى

30 - نشوى عبدالمنعم على بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26978 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    723

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط ) الفرع ( مكتب ايجار السيارات و تجارة قطع غيار 

السيارات و اصلح السيارات لدى الغير و تجارة الخردة المشاركة فى المزادات الحكومية

31 - نشوى عبدالمنعم على بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26978 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    723

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط ) الفرع ( مكتب ادارة مشروعات ) الكافيهات و 

المطاعم و الحدائق و القرى السياحية و المزارع السمكية و مزارع الدواجن (
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32 - نشوى عبدالمنعم على بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  26978 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    723

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط)  الفرع (مكتب زراعة و استصلح و تجارة 

الراضى الزراعية و تجارة السمدة و المبيدات الزراعية و تجارة الحاصلت الزراعية و تجارة الخضراوات و 

الفاكهة

33 - مسعده عبدالنبي حسن عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  30589 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع    5531

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط )صيانه اجهزه طبيه وغير طبيه وصيانه 

طفيات حريق وتركيب كاميرات مراقبه ) فيما عدا الكاميرات اللسلكيه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه (

34 - محمد عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالمؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  30257 قيد فى 21-09-2022 برقم 

ايداع    4349وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مطعم مشويات

35 - وحيد هلل موسى ابو خضرة تاجر فرد سبق قيده برقم  14140 قيد فى 02-01-2014 برقم ايداع    16

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع حبوب واعلف

36 - فايز جمال رشاد السيد سابق تاجر فرد سبق قيده برقم  17087 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    887

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الغاء نشاط الستيراد من النشاط الصلى  0 واضافة 

نشاط انشطه زراعية ) استصلح زراعى ( الى النشاط الصلى

37 - محمد بديع محمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم  24959 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    698وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط فرع مخزن لتجارة مواد البناء

38 - اسلم عادل شفيق عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  28843 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    5464وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بقاله وتموين الى النشاط الصلى

39 - كامل محمد ابراهيم الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  11011 قيد فى 19-07-2010 برقم ايداع    

1059وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مطعم )فرع(الى النشاط الصلى

40 - رشاد اشرف صالح ابوعاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  26924 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع    539

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط ) الفرع ( ورشة نجارة ميكانيكية الى النشاط 

الصلى

41 - مصطفى خيرى عبد العزيز عبد المقصود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  13017 قيد فى 

17-10-2012 برقم ايداع    1662وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط 

خدمات البيئة الخاصة باعمال تشجيرات الشوارع و الرصفة الى النشاط الصلى

42 - محمد عوض النبوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14557 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع    919

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تسويق عقارى الى النشاط الصلى

43 - ماريو ثابت جورجي مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  30806 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع    6358

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه )فيما عدا 

توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (

44 - أحمد محمد محمود محمد أبوطالب تاجر فرد سبق قيده برقم  31104 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    

1139وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب بيع سيارات بالعموله

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9378 وتم ايداعه بتاريخ   

18-02-2008  برقم ايداع 181.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح  / الندى للدوات الصحية

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24315 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2019  برقم ايداع 5,150.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح /صالون الندى

3 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31056 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 871.000 الى : مكتب سوميت الهندسي

4 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31056 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 871.000 الى : أنس السعيد ابراهيم شتا

5 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9360 وتم ايداعه بتاريخ   

10-02-2008  برقم ايداع 146.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح /المانة للبقالة

6 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26651 وتم ايداعه بتاريخ   

23-12-2020  برقم ايداع 4,627.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح /يحيى محمد حسن العلوى )مخبز 

اليمان (

7 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30830 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-2022  برقم ايداع 6,432.000 الى : تم تعد يل السمه التجاريه لتصبح ايجى بلست

8 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31065 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 907.000 الى : ابراهيم محمد مصطفي الحبتي

9 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31065 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 907.000 الى : ليوجد

10 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8143 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-1996  برقم ايداع 143.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / صيدلية مصر

11 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26889 وتم ايداعه بتاريخ   

04-02-2021  برقم ايداع 442.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح السطوره للملبس

12 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29522 وتم ايداعه بتاريخ   

17-04-2022  برقم ايداع 1,883.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ستوك كافيه

13 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30573 وتم ايداعه بتاريخ   

15-11-2022  برقم ايداع 5,487.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / ثمار مصر لتوريد وتصدير 

الحاصلت الزراعية

14 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13017 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2012  برقم ايداع 1,662.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / ساست جرو

15 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23825 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-2019  برقم ايداع 3,965.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح /العامر للمراتب والمفروشات

16 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28408 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2021  برقم ايداع 4,391.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح /المملكة لتصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية

17 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21109 وتم ايداعه بتاريخ   

13-08-2018  برقم ايداع 2,903.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح البسمه للبقاله

18 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29526 وتم ايداعه بتاريخ   

18-04-2022  برقم ايداع 1,896.000 الى : تم تعديل باضافه السمه التجاريه لتصبح سمارت الكترونيك لبيع 

وتجاره خدمات المحمول وقطع غيار المحمول ومستلزماته
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19 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31112 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2023  برقم ايداع 1,187.000 الى : محمد حمدي عبدالمنعم المعداوي

20 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31112 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2023  برقم ايداع 1,187.000 الى : بامبينو لتجارة مستلزمات ولعب أطفال

21 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28790 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2021  برقم ايداع 5,337.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه لتصبح /تكنوكيم التوريدات العمومية

22 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12037 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2011  برقم ايداع 1,392.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الفنار للستيراد 

) Elfanar office for Import And Export(والتصدير

23 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21082 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2018  برقم ايداع 2,823.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه ليصبح مكتب الفتح لتوريدات الدوات 

الكهربائيه

24 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31146 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2023  برقم ايداع 1,379.000 الى : احمد محمد عبدالحكيم الحاطي

25 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15214 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2022  برقم ايداع 5,787.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح كيو بك

26 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17960 وتم ايداعه بتاريخ   

02-11-2016  برقم ايداع 2,891.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه لتصبح الحجاز العالميه لمواسير 

البلستيك

27 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14140 وتم ايداعه بتاريخ   

02-01-2014  برقم ايداع 16.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح اعلف النور

28 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17087 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2016  برقم ايداع 887.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / اليمان للتصدير والنشطة 

الزراعية

29 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13017 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2012  برقم ايداع 1,662.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح ساست جرو للخدمات الزراعية 

و البيئية

30 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   31104 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2023  برقم ايداع 1,139.000 الى : أحمد محمد محمود محمد أبوطالب

31 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31104 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2023  برقم ايداع 1,139.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح الفاطميه للسيارات

الشخاص

1 - عماد  سيد  احمد  عبدالنبى  شرف  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   30573 وتم ايداعه بتاريخ  

15-11-2022 برقم ايداع    5487تم التأشير فى تاريخ   15-11-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه محمد جابر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    15308 قيدت فى 03-02-2015 برقم ايداع   241 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيه جميع اعمالها واستلم كل شريك 

حصته فى راس المال ول يوجد للشركه فروع اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

2 - شركة  محمد عبد الرافع عبد الوارث حافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15915 قيدت فى 

16-06-2015 برقم ايداع   1520 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها نهائيا وقد تسلم كل شريك حصته فيها بالكامل

3 - شركه السلم لتجاره اللومنيوم )مصطفي سلمه وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    2231 قيدت فى 

15-06-1997 برقم ايداع   357 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد 

بامر محو وذلك للستغناء عن الفرع

4 - شركه علء الدين عيد بسيونى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    25625 قيدت فى 06-08-2020 برقم 

ايداع   2223 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا وقد تسلم كل 

شريك حصته فيه بالكامل وليس للشركة اى فروع داخل جمكهوريه مصر العربية

5 - شركة اشرف حمدى عبدالمولى احمد حماده و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم    30161 قيدت فى 

05-09-2022 برقم ايداع   3987 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفية جميع اعمالها و قد تسلم كل شريك حصته فيها بالكامل و ليس للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية 

مصر العربية
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - شركة داليا حسنى سعد القارح وشركاها شركة سبق قيدها برقم     19643 قيدت فى 20-11-2017 برقم 

ايداع    3589وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

2 - شركه عادل عبد المولى سيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     30012 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع    3703وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة احمد حسن عبدالفتاح احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     23808 

قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع    3920وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

4 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة / جمعة صفوت احمد عبدالرحمن وشريكة شركة سبق قيدها برقم     

22540 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    1055وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  12,000,000.000

5 - شركه/شكرى شكرى محمد سمك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29395 قيدت فى 24-03-2022 برقم 

ايداع    1531وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة ابو زعبل للسمدة والمواد الكيماوية )ش0م0م ( شركة سبق قيدها برقم     29787 قيدت فى 

20-10-2021 برقم ايداع    1000002وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تم تعديل عنوان الفرع ليصبح / المنطقة الصناعية الرابعة - جزء من القطعة  رقم 120  السادات

2 - شركه عادل عبد المولى سيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     30012 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع    3703وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة نبيل الوقاد _ التحرير _ 

بملك / جمال محمد حسين احمد _ مركز

3 - شركه عادل عبد المولى سيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     30012 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع    3703وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية المحل رقم 22 بالدور 

الثاني علوي بالقطعه رقم 3 و 4 محور خدمات الحي السابع مول الجامعه مدينه السادات - بملك / محمود علي 

عبدالباسط حسن

4 - شركة  امال كمال مصطفى الشريف وشريكها شركة سبق قيدها برقم     14357 قيدت فى 2014-03-23 

برقم ايداع    504وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع للشركة 

بناحية اشمون - عمارة السلم - شارع اسماء بنت ابى بكر - بجوار قسم الشرطة - بملك/ احمد رمضان قطب

5 - شركة رجب عبدالعزيز العيسوى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     28649 قيدت فى 25-11-2021 برقم 

ايداع    4967وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية جزى - الدور الرضى  

بملك / احمد محمد ابراهيم العشماوى

6 - شركه صفوت مشحوت على رضوان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     23588 قيدت فى 2019-08-05 

برقم ايداع    3438وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

كفرداود م السادات -بملك /وليد خلف محمد بغرض مكتب مقاولت عمومية بنفس مدير الشركة وقيد برقم تابع 

23588 منوف

7 - شركة شعبان ششتاوى بيومى المخرط و شركاه شركة سبق قيدها برقم     27837 قيدت فى 2021-07-15 

برقم ايداع    2995وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان 

ليصبح شارع بورسعيد طريق سرس الليان بملك  شعبان ششتاوى بيومى المخرط واسلم رمضان جيوشى المخرط 

وبيومى جيوشى بيومى المخرط ورجب جمعه جيوشى المخرط وعماد رجب بيومى المخرط ومنال مصطفى حسن 

حجازى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة احمد عبدالعظيم البيه و شريكته شركة سبق قيدها برقم     25763 قيدت 

فى 24-08-2020 برقم ايداع    2490 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط 

ليصبح التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة و الملبس العسكرية و خدمات النترنت ( و التصدير فيما هو 

مسموح به قانونا و  التوكيلت التجارية و المقاولت العمومية و اقامة و تشغيل المحلت التجارية و اقامة و تشغيل 

و ادارة محطات تموين السيارات و اقامة و تشغيل المخابز الفرنجى و تقديم خدمات النظافة للمبانى و المنشات

2 - شركه/عمرو صلح ابو زيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     30428 قيدت فى 24-10-2022 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /تصدير جميع منتجات 

جمهورية مصر العربية) فيما هو مسموح به قانونا (

3 - شركه صفوت مشحوت على رضوان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     23588 قيدت فى 2019-08-05 

برقم ايداع    3438 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  فرع مقاولت 

عمومية

4 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه/عبد المنعم محمد عبد العزيز المصرى وشريكه )مينى ماركت المصرى( 

شركة سبق قيدها برقم     28182 قيدت فى 19-09-2021 برقم ايداع    3828 وفى تاريخ  2023-02-26    

تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه ليصبح سوبر ماركت فى مجال تجاره وتوزيع مواد غذائيه 

وتوريدات عمومية ) فيما عدا الملبس العسكرية وخدمات النترنت وتوريد العمالة (

5 - شركه/شكرى شكرى محمد سمك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29395 قيدت فى 24-03-2022 برقم 

ايداع    1531 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /تجارة جميع 

الحاصلت الزراعية وتجاره الراضى والتصدير )فيما هو مسموح به قانونا (

الكيان القانونى

1 - شركه عادل عبد المولى سيف و شريكه شركة سبق قيدها برقم     30012 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع    3703 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركة / السيد رمضان السيد العنانى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     29411 قيدت فى 2022-03-28 

برقم ايداع    1579 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25763   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2020 برقم ايداع    2490 الى   تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة احمد عبدالعظيم البيه 

و شريكته

2 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30106   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    3827 الى   شركة محمد عبدالمنعم محمد الخشن و شريكته

3 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23808   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2019 برقم ايداع    3920 الى   تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة احمد حسن عبدالفتاح 

احمد و شركاه

4 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22540   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2019 برقم ايداع    1055 الى   تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة / جمعة صفوت احمد 

عبدالرحمن وشريكة

5 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28182   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-09-2021 برقم ايداع    3828 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه/عبد المنعم محمد عبد 

العزيز المصرى وشريكه )مينى ماركت المصرى(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - جمال محمد حسين احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30012   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-09 

برقم ايداع   3703 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2016  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع لتصبح للشريكين 

المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و الهلية 

و القطاع العام و الخاص و لهم الحق مجتمعين فقط فى بيع او رهن اصول الشركة و التوقيع باسم الشركة امام كافة 

البنوك و كذلك القتراض و الرهن من البنوك باسم الشركة و لهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2 - عادل عبد المولى سيف عبد المولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30012   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2016 برقم ايداع   3703 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2016  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين و لهم حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير 

حكومية و الهلية و القطاع العام و الخاص و لهم الحق مجتمعين فقط فى بيع او رهن اصول الشركة و التوقيع 

باسم الشركة امام كافة البنوك و كذلك القتراض و الرهن من البنوك باسم الشركة و لهما الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

3 - هشام حمدى عبد السلم جمعه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    19643   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   3589 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  تم تعديل صفة الشريك ليصبح 

شريك متضامن  0 تم تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح من حق الشريكين المتضامنين / داليا حسنى سعد القارح 

وهشام حمدى عبدالسلم جمعه 0 ولهما الحق الدارة والتوقيع منفردين او مجتمعين ولهما فى سبيل ذلك مباشرة 

جميع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وهيئة البنية التعليمية ووزارات ومديريات التربية والتعليم والدارات التعليمية بشرط ان 

تكون العمال التى تصدر باسم الشركة وضمن اغراضها والتعامل مع جميع البنوك فى السحب واليداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكل ذلك باسم الشركة وتحقيق اغراضها ولهما الحق فى التوقيع على عقود 

القتراض والستدانة والرهن وابرام كافة التسهيلت الئتمانية وكل ذلك باسم الشركة ولخدمة نشاطها والتوقيع 

على عقود البيع والشراء للسيارات والصول الثابتة ولهما الحق فى ابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة ولهما الحق فى التوقيع على عقود انشاء وتاسيس وتعديل الشركات وتقديم جميع المستندات 

الزمة الى كافة الهيئات والوزارات والدارات المختصة بما فى ذلك الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة 

الرقابة المالية والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع المصالح الحكومية والغير حكومية المعنية بتاسيس 

وتعديل الشركات والقيام بتوقيع وتقديم واستلم جميع المستندات اللزمة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنشر 

وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون ولهما الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض مما ذكر 0
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4 - داليا  حسنى  سعد  القارح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19643   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-20 

برقم ايداع   3589 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  0 تم تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح من حق 

الشريكين المتضامنين / داليا حسنى سعد القارح وهشام حمدى عبدالسلم جمعه 0 ولهما الحق الدارة والتوقيع 

منفردين او مجتمعين ولهما فى سبيل ذلك مباشرة جميع السلطات التى تتطلبها مصلحة الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية والغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وهيئة البنية التعليمية ووزارات 

ومديريات التربية والتعليم والدارات التعليمية بشرط ان تكون العمال التى تصدر باسم الشركة وضمن اغراضها 

والتعامل مع جميع البنوك فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكل ذلك باسم الشركة 

وتحقيق اغراضها ولهما الحق فى التوقيع على عقود القتراض والستدانة والرهن وابرام كافة التسهيلت 

الئتمانية وكل ذلك باسم الشركة ولخدمة نشاطها والتوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات والصول الثابتة 

ولهما الحق فى ابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة ولهما الحق فى التوقيع على عقود انشاء 

وتاسيس وتعديل الشركات وتقديم جميع المستندات الزمة الى كافة الهيئات والوزارات والدارات المختصة بما فى 

ذلك الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية والسجل التجارى والغرفة التجارية وجميع 

المصالح الحكومية والغير حكومية المعنية بتاسيس وتعديل الشركات والقيام بتوقيع وتقديم واستلم جميع المستندات 

اللزمة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنشر وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون ولهما الحق فى توكيل 

اوتفويض الغير فى كل اوبعض مما ذكر

5 - شكرى شكرى محمد سمك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29395   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-24 

برقم ايداع   1531 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع يكون حق الداره 

والتوقيع والمسؤلية للشريك الول المتضامن /شكرى شكرى محمد سمك والشريك الثانى /مفرح محمد عبدالسميع 

عبدالغنى )مجتمعين اومنفردين (ولهما مجتمعين اومنفردين اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع ولهما حق التوقيع عن الشركة فى جميع 

التعاملت البنكية وفتح الغاء الحسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع على الشيكات وصرف الشيكات وفتح 

العتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان والتوقيع على كافه عقود القتراض والرهن بكافه انواعها لكافه 

اصول الشركة بما فيها من ثابت اومنقول وذلك للنفس اوللغير وامام كافه الجهات الحكوميه ووالغير حكوميه 

الخاصه بذلك ولهما الحق فى توكيل اوتفويض الغير وذلك لصالح البنوك اوالغير وكذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل  ولهما الحق فى تفويض اوتوكيل الغير فى كل ماسبق اوبعض وللمديران حق 

البيع والتنازل  لجميع اصول الشركة الثابتة والمنقولة وحق بيع السيارات المملوكة للشركة وحق التاجير مع الغير 

اوللغير والتوقيع على عقود اليجار وفسخها وتوثيقها امام مصلحة الشهر العقارى وكل ذلك باسم الشركة وبما يتفق 

مع غرض الشركة ومصلحتها

6 - وائل محمد على ابو زهره  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29411   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه السيد / 

وائل محمد على ابو زهره بعد حصوله على جميع مستحقاته من الشركه

7 - محمد  وائل  محمد  على  ابو زهره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29411   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  

8 - السيد رمضان السيد العنانى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29411   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   1579 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح اتفق جميع الشركاء على ان يكون حق الداره والتوقيع لجميع الشركاء المتضامنين مجتمعين اومنفردين 

امام جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والبنوك الجنبية والمحلية والحكومية وحق الرهن والقتراض اتفق 

الشركاء على ان يكون حق الرهن والقتراض للشركاء المتضامن مجتمعين فقط
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9 - محمود حسن محمود كمال الدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30236   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2022 برقم ايداع   4265 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركه

10 - عدى  احمد  شامل  عبد الرازق  دره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30236   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2022 برقم ايداع   4265 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

11 - رضوى احمد محمد فرج شاهين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25763   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2020 برقم ايداع   2490 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصولها على جميع مستحقاتها من الشركة

12 - احمد عبدالعظيم ابراهيم البيه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25763   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2020 برقم ايداع   2490 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين مجتمعان او منفردان و لهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من ايداع و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و فتح 

العتمادات المستندية و حق الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وك ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و لهم حق التوقيع على عقود اليجار و 

فسخ عقود اليجار و لهم الحق فى تعين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و لهم حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع كافة السندات الذنية و التجارية و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و التوقيع على الشيكات فى عمليات السحب و لهم حق ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكرو 

لهم مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود البيع و التنازل لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها مع النفس او الغير و لهم حق التوقيع على عقود القتراض و 

الرهن بكافة انواعه مع النفس او الغير و حق التعاقد مع النفس و الغير و التوكيل لصالح البنوك و لهم حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

13 - فوزية فتحى عبد المقصود خليفه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25763   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2020 برقم ايداع   2490 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين مجتمعان او منفردان و لهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من ايداع و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و فتح 

العتمادات المستندية و حق الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وك ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و لهم حق التوقيع على عقود اليجار و 

فسخ عقود اليجار و لهم الحق فى تعين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و لهم حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع كافة السندات الذنية و التجارية و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و التوقيع على الشيكات فى عمليات السحب و لهم حق ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكرو 

لهم مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود البيع و التنازل لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها مع النفس او الغير و لهم حق التوقيع على عقود القتراض و 

الرهن بكافة انواعه مع النفس او الغير و حق التعاقد مع النفس و الغير و التوكيل لصالح البنوك و لهم حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

14 - احمد  عبدالمنعم  محمد  الخشن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30106   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2022 برقم ايداع   3827 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركة
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15 - رضا  عبدا حسن  عشوش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30106   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2022 برقم ايداع   3827 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

16 - احمد حسن عبدالفتاح احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23808   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2019 برقم ايداع   3920 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريك المتضامن احمد حسن عبدالفتاح احمد منفردا و له الحق فى تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و 

الغير حكومية و له حق التعامل مع البنوك باسم الشركة و له حق التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات المستندية 

و اصدار خطابات الضمان و له حق التوقيع على جميع العقود امام جميع الوزارات و الجهزة الحكومية و الغير 

حكومية و تخول له كافة السلطات بادارة و تمثيل الشركة امام السجل التجارى و الغرفة التجارية و التامينات و 

الضرائب و له الحق فى توكيل الغير نيابة عنه و عن الشركة و ليحق له التصرف فى اصول الشركة ال بموافقة 

كتابية من باقى الشركاء

17 - حسام الدين حسن عبدالفتاح احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23808   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2019 برقم ايداع   3920 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

18 - حنان عبدالعظيم عبدالمؤمن خضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22540   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   1055 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  خرج من عضوية الشركة السيده 

/حنان عبدالعظيم عبدالمؤمن خضر بعد استلمها لكافه حقوقها من الشركة

19 - جمعه صفوت احمد عبد الرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22540   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   1055 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين 

المتضامنين   وهم 1 - جمعه صفوت احمد عبدالرحمن  2- سلمه صفوت احمد عبدالرحمن   مجتمعان او منفردان 

حق تمثيل الشركة و التوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية و وزارة التربية  و التعليم و الهيئات و 

الدارات التابعة لها و كذ لك هيئة البنية التعليمية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق و مصلحة الضرائب 

المصرية ) الضرائب العامه - ضرائب المبيعات - ضرائب القيمة المضافة - الضرائب العقارية ( و الهيئة العامة 

للتامينات الجتماعية والغرفة التجارية والتحاد المصرى لمقاولى التشيد و البناء و جميع الموانى والمطارات و 

الجمارك و البنوك وابرام العقود وتسليم واستلم المستندات الخاصة بالشركة و لهما حق الشراء و البيع للنفس و 

الغير لكافة انواع السيارات و اللت و المعدات و الخامات و المهمات والمنقولت باسم الشركة  و لصالحها وكذلك 

فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة و فى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير 

الرسمية من والى الجهات الحكومية و لهما مجتمعين حق شراء و بيع كافة انواع الراضى و العقارات والتصرف 

فى اصول الشركة بالبيع او الرهن او القتراض من البنوك و الكفالة التضامنية للشركات و التوقيع على عقود 

الرهن  و القتراض و المعاوضة و التسهيلت الئتمانية و التاجير التمويلى و يكون لهما الحق فى تفويض او 

توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر على ان يكون التوقيع باسم الشركة و فى حدود غرضها و لمصلحتها

20 - سلمة صفوت احمد عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    22540   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   1055 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  ضم شريك متضامن الى الشركة  

السيد /سلمة صفوت احمد عبدالرحمن
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تجديد افراد

1 - ساميه محمود عبد الحميد فشكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9244   قيدت فى   25-11-2007 برقم ايداع    

1229 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

2 - رشا محمد صبري عبد العظيم الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9378   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

3 - وليد عبد الحميد محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12497   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

4 - تم تعديل السم التجارى ليصبح محمد السيد محمد عبدالشافى الجوهرى )الجوهرى للشحن والتفريغ(  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   13281   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    127 وفى تاريخ  01-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

5 - ناصر محمود احمد طاجن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16844   قيدت فى   08-02-2016 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

6 - عبدالعزيز حسين عبدا الحلج )مؤسسة الحلج للمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17312   قيدت 

فى   08-05-2016 برقم ايداع    1370 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-07

7 - محمد جمال عبدالناصر جاب ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20148   قيدت فى   2018-02-19 

برقم ايداع    675 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

8 - علء غالب ابو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   644   قيدت فى   03-08-1994 برقم ايداع    322 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

9 - ادهم خالد احمد حسين مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15912   قيدت فى   16-06-2015 برقم ايداع    

1513 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

10 - سماح غريب عبدالحميد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17198   قيدت فى   10-04-2016 برقم 

ايداع    1123 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

11 - مبروك فتحى مبروك رويشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18828   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1481 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

12 - فاطمه حامد عبد العاطي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6555   قيدت فى   25-02-2003 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

13 - محمد حافظ عبد الونيس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6556   قيدت فى   25-02-2003 برقم ايداع    

150 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

14 - صموئيل برسوم سليمان داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13234   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

43 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

15 - صبحى سليمان عطيه منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18410   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    501 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

16 - ايهاب نجاح عبد الرحمن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19157   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    2333 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

17 - سراج عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19608   قيدت فى   2017-11-15 

برقم ايداع    3505 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

18 - سعيد كمال محمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19714   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    

3747 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03
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19 - محمد ابراهيم زكى ليله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19750   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

3848 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

20 - راويه محمد محمد غبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9130   قيدت فى   19-09-2007 برقم ايداع    

994 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

21 - عبد الرافع محمد عبد السيد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10029   قيدت فى   02-03-2009 برقم 

ايداع    270 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-01

22 - صلح عكاشه راشد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19642   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

3588 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

23 - جمال محمد عبد القادر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2690   قيدت فى   07-12-1997 برقم ايداع    

935 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

24 - احمد عيد احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13746   قيدت فى   08-07-2013 برقم ايداع    

1154 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-07

25 - اسامه السيد محمد السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18448   قيدت فى   26-02-2017 برقم 

ايداع    591 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

26 - اسامه السيد محمد السيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19117   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    2198 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

27 - اسلم محمد عبدالحكيم خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19946   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

200 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

28 - فتحى محمد عبد العاطى ودن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9904   قيدت فى   14-03-2011 برقم ايداع    

361 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

29 - فتحي محمد عبد العاطي ودن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9904   قيدت فى   30-12-2008 برقم ايداع    

1434 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

30 - عبد الحميد محمد احمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10544   قيدت فى   30-12-2009 برقم 

ايداع    1536 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

31 - ربيع عنتر عبدالسلم حسن ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13170   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    1955 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

32 - شيماء سعيد عبد العاطى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16091   قيدت فى   27-08-2015 برقم 

ايداع    1940 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

33 - محمد محمد فتحى عبدالقادر شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18360   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    377 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

34 - ايهاب عبدالحميد عبدا الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19858   قيدت فى   23-12-2014 برقم 

ايداع    1000002 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

35 - ايهاب عبدالحميد عبدا الحناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19858   قيدت فى   31-03-2013 برقم 

ايداع    1000003 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-30

36 - عبدالبر عماد محمد الدكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19997   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

306 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

37 - تامر احمد عبدالسلم صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20010   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

341 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

38 - ابراهيم طاهر ابراهيم فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20022   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

368 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

39 - مصطفى عادل عبد المنعم قديحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20083   قيدت فى   11-02-2018 برقم 

ايداع    509 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10
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40 - سمير محمد محمد الفخراني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7919   قيدت فى   27-07-2005 برقم ايداع    

731 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26

41 - امجد صلح محمود عبدربة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14141   قيدت فى   02-01-2014 برقم ايداع    

172 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-01

42 - عمر جوده عبدالفتاح شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18392   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    465 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

43 - محمد عفت محمد الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19840   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

4078 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

44 - سعد رشاد حسن شكيو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19971   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

253 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

45 - ضياء محمد كمال حرفوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20101   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

548 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

46 - سامح سامى غازى محمود )مكتب غازى للمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20106   قيدت فى   

13-02-2018 برقم ايداع    562 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-12

47 - امجد محمد محمود خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1719   قيدت فى   12-09-1996 برقم ايداع    

396 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-11

48 - هاني صابر عزمي صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8835   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

359 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

49 - صباح صديق امين ابو ناشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9473   قيدت فى   15-04-2008 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

50 - نبيل ابراهيم محمد قشقوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13217   قيدت فى   01-01-2013 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

51 - منى حلمى ميخائيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10602   قيدت فى   24-01-2010 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-23

52 - سعد محمد عبدالحميد ورد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19860   قيدت فى   03-01-2018 برقم ايداع    

31 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

53 - احمد فتحى عبدالمنعم ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19914   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

54 - وائل سامي ابراهيم ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7378   قيدت فى   07-08-2004 برقم ايداع    

798 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

55 - ابراهيم عبد العزيزالسيد شطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13324   قيدت فى   05-02-2013 برقم 

ايداع    226 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

56 - مبروك محمد على خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16026   قيدت فى   09-08-2015 برقم ايداع    

1780 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

57 - مصطفى على مصطفى عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18739   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    1299 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

58 - رافت نصحى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19990   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    298 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

59 - احمد مرضى السيد احمد المعاذ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19995   قيدت فى   28-01-2018 برقم 

ايداع    304 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27
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60 - تم اضافة سمة تجارية لتصبح سيوة بايب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20164   قيدت فى   

20-02-2018 برقم ايداع    717 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-19

61 - محمد عبد الغفار حامد محمد حرحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6973   قيدت فى   21-10-2003 برقم 

ايداع    1046 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

62 - فتحى فؤاد احمد زايد الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9363   قيدت فى   11-02-2008 برقم ايداع    

151 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

63 - رانيا ممدوح محمود صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14508   قيدت فى   12-05-2014 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

64 - عمرو سعيد عبد العزيز فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18922   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

1740 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

65 - عبير سمير محمود احمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19862   قيدت فى   03-01-2018 برقم 

ايداع    33 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

66 - ماهر معوض احمد ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9648   قيدت فى   24-07-2008 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

67 - فرج عبد الرؤاف  عامر السعداوى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12941   قيدت فى   2012-09-26 

برقم ايداع    1507 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

68 - ابراهيم عبد الغنى ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18393   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    466 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

69 - عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19720   قيدت فى   

05-12-2017 برقم ايداع    3764 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

70 - وليد محمود السعيد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20128   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

71 - احمد محمد احمد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1002   قيدت فى   28-02-1993 برقم ايداع    57 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

72 - يحى جابر احمد القرع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13119   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    

1847 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

73 - محمود محمد عبد المعطى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13395   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    345 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

74 - أيمن عبد الجيد عبدالغنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13454   قيدت فى   12-03-2013 برقم 

ايداع    474 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

75 - هانى ابراهيم معوض البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15762   قيدت فى   12-05-2015 برقم 

ايداع    1200 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

76 - توفيق محمد ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18717   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

1260 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

77 - محمد عبدالعظيم عبده بصل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20309   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    

1053 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

78 - محمود رمضان محمود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7811   قيدت فى   14-05-2005 برقم 

ايداع    481 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

79 - ابراهيم مصطفى ابراهيم نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13394   قيدت فى   21-02-2013 برقم ايداع    

344 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20
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80 - احمد محمد درديرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17262   قيدت فى   24-04-2016 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

81 - تم تعديل السم التجارى ليصبح اميره ناجى عبدالمرضى الفقس )الفقس لتجاره العلف(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   17511   قيدت فى   23-06-2016 برقم ايداع    1832 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

82 - هاله سيد احمد عبدالرحمن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18875   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    1619 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

83 - هاله سيد احمد عبد الرحمن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18875   قيدت فى   10-09-2017 برقم 

ايداع    2649 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

84 - مريم جميل كامل رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19619   قيدت فى   16-11-2017 برقم ايداع    

3539 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

85 - عفاف محمد عبدالرحمن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13464   قيدت فى   14-03-2013 برقم 

ايداع    496 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

86 - محمد على عثمان خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13572   قيدت فى   19-12-1992 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

87 - محمد عبد الوهاب عبد العزيز الملط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16671   قيدت فى   2015-12-31 

برقم ايداع    3042 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

88 - محمد السيد الرفاعى السيد البر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18274   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    188 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

89 - فريده فاروق متولى اللهونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19439   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

3026 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

90 - اسلم احمد نصر الدين عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19976   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

91 - خالد ابراهيم حماد سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20187   قيدت فى   25-02-2018 برقم ايداع    

786 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

92 - صلح مصطفي محمد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3826   قيدت فى   16-02-1999 برقم ايداع    

164 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

93 - تامر سمبر سعيد الحداد )الحداد للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8710   قيدت فى   2007-01-30 

برقم ايداع    74 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

94 - حسنى فهمى ابراهيم الشهالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12911   قيدت فى   18-09-2012 برقم ايداع    

1446 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

95 - فايز جمال رشاد السيد سابق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17087   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

887 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

96 - عماد محمد عبدالمعبود المشطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19333   قيدت فى   17-09-2017 برقم 

ايداع    2726 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

97 - احمد اكرم عبدالعظيم سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20125   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

608 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

98 - غاده على نور الدين عبدالعزيز ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20172   قيدت فى   

21-02-2018 برقم ايداع    731 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-20

99 - محمد السيد عبد العاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6789   قيدت فى   16-07-2003 برقم ايداع    

667 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-15
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100 - فتح ا غانم احمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7010   قيدت فى   15-11-2003 برقم ايداع    

1114 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-14

101 - كامل محمد ابراهيم الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11011   قيدت فى   31-10-2017 برقم 

ايداع    3287 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

102 - مجدى ابراهيم عبد ا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13377   قيدت فى   18-02-2013 برقم 

ايداع    311 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

103 - محمد خالد عبدالراضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19812   قيدت فى   25-12-2017 برقم 

ايداع    4002 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

104 - طاهر السيد عفيفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20157   قيدت فى   19-02-2018 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

105 - احمد ابراهيم محمود يونس علوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20323   قيدت فى   2018-03-15 

برقم ايداع    1082 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

106 - عاطف محمد جابر فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6424   قيدت فى   06-11-2002 برقم ايداع    

951 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

107 - ياسر كامل سعيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8553   قيدت فى   01-10-2006 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

108 - فهمى محمد عبد ا السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10514   قيدت فى   15-12-2009 برقم 

ايداع    1464 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

109 - وائل على ابراهيم درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12821   قيدت فى   26-08-2012 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

110 - راقية عبد السلم عبد الجواد العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12984   قيدت فى   2012-10-07 

برقم ايداع    1589 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-06

111 - عفاف توفيق غانم الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13094   قيدت فى   12-11-2012 برقم ايداع    

1801 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

112 - محمد شعبان ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17323   قيدت فى   10-05-2016 برقم 

ايداع    1421 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

113 - منى جمعه محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18949   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

1819 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

114 - محمد فوزى عبدا الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20290   قيدت فى   12-03-2018 برقم ايداع    

991 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

115 - محمود ابراهيم مصطفى البربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20294   قيدت فى   12-03-2018 برقم 

ايداع    1004 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-11

116 - محمد رفعت سعيد الصوفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18286   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

207 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

117 - محمود اشرف ابراهيم حسنى محمود ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20053   قيدت فى   

05-02-2018 برقم ايداع    426 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-04

118 - فهمي معوض محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1610   قيدت فى   26-06-1996 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

119 - فهمى معوض محمد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1610   قيدت فى   02-09-2014 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01
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120 - د فاتن عادل عين شوكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4678   قيدت فى   07-03-2000 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-06

121 - فاتن عادل عبد المنعم عين شوكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4678   قيدت فى   17-09-2007 برقم 

ايداع    986 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

122 - عاطف السيد محمد طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10381   قيدت فى   16-09-2009 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

123 - احمد حلمى حسنين شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19595   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

3463 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12
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تجديد شركات

1 - شركه محمد جابر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   15308  قيدت فى  03-02-2015 برقم ايداع   

241 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2025  12:00:00ص

2 - شركة فرج حسين اسرافيل رحومه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20099  قيدت فى  2018-02-12 

برقم ايداع   546 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  

12:00:00ص

3 - شركة نصر سعد بسيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13328  قيدت فى  06-02-2013 برقم ايداع   

231 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

4 - شركة  محمد عبد الرافع عبد الوارث حافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15915  قيدت فى  

16-06-2015 برقم ايداع   1520 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/06/2025  12:00:00ص

5 - شركه محمد عبد الوهاب محمد قنديل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9369  قيدت فى  2008-02-13 

برقم ايداع   165 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  

12:00:00ص

6 - شركة غريانى الدوليه للتنميه الزراعيه ) اسماعيل سيد محمد غريانى و شريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   

13423  قيدت فى  03-03-2013 برقم ايداع   402 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/03/2028  12:00:00ص

7 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   523  قيدت فى  16-05-1994 برقم ايداع   185 وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2024  12:00:00ص

8 - شركه السلم لتجاره اللومنيوم )مصطفي سلمه وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   2231  قيدت فى  

15-06-1997 برقم ايداع   357 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/06/2027  12:00:00ص

9 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة محمد كامل عبد السلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13337  

قيدت فى  07-02-2013 برقم ايداع   247 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/02/2028  12:00:00ص

10 - شركه محمد على محمد حشيش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19782  قيدت فى  2017-12-19 

برقم ايداع   3928 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

11 - ايرباص مصر للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   18023  قيدت فى  17-11-2016 برقم ايداع   

3026 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  12:00:00ص

12 - محمد رمضان محمد غازى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18023  قيدت فى  17-11-2016 برقم 

ايداع   3026 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  

12:00:00ص

13 - تم تعديل السم التجارى للشركه ليصبح احمد محمد عبد الفتاح طبليه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

20147  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   671 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

14 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه احمد محمد عبد الفتاح طبليه وشركاه بنفس السمه التجاريه الرحاب 

للتطوير العقارى واداره المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   20368  قيدت فى  21-03-2018 برقم ايداع   

1172 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2028  12:00:00ص
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15 - شركه علء الدين محمد صابر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9115  قيدت فى  11-09-2007 برقم 

ايداع   969 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  12:00:00

ص

16 - شركه فرج مبروك فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2910  قيدت فى  19-02-1998 برقم ايداع   

124 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

17 - بيت الهندسه للصناعات الكهربائيه   شركة سبق قيدها برقم :   1126  قيدت فى  14-04-2010 برقم 

ايداع   553 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2025  12:00:00

ص

18 - شركة شوقى محمد محمد سعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1126  قيدت فى  14-04-2010 برقم 

ايداع   553 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2025  12:00:00

ص
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