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قيود أفراد

1 - محمد عاطف مصطفى الجمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1267 

ورقم قيد 105802    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافيهات بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع محمود الشغل الحى القبلى مدينه شبين الكوم بملك محمد هانى 

صلح عبدالستار

2 - نوال محمد عبدالمقصود سيد احمد عرف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 1274 ورقم قيد 105803    محل رئيسى  عن مكتب مزادات وبوفيهات بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر البتانون مركز شبين الكوم بملك خالد فتحى 

ابواليزيد محمد

3 - مصباح جمال مصباح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1275 

ورقم قيد 105804    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل عمـال )ما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة 

المنوفية الكمايشه ملك جمال مصباح محمد العادلي

4 - ايمن شفيق مصطفى نبوى صقر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1280 

ورقم قيد 105805    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية الكوم الخضر- بملك/ محمد عبدالبصير 

احمد

5 - سعيد عبدالحميد عبدالجواد حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1286 ورقم قيد 105806    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب جمله وقطاعى, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

شبرا باص مركز شبين الكوم بملك مصطفى على مصطفى

6 - محمود صبحى على سالم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1293 ورقم 

قيد 105807    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت مسعود مركز شبين 

الكوم بملك عبدالحميد عبدالستار محمد السيد

7 - عبير طه محمود الهجرسى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1297 

ورقم قيد 105808    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية بتبس بملك عبد الحميد عمر محمود 

الشيخ

8 - ايمان صلح احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1301 ورقم 

قيد 105809    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كمشيش مركز تل بملك همام 

فتحى محمد عبدالرحمن

9 - تيسير صلح احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1303 

ورقم قيد 105810    محل رئيسى  عن صاله ألعـاب رياضيه, بجهة محافظة المنوفية كمشيش ملك محمد شحاته 

عبد الحميد الفقي

10 - عماد سعيد يوسف سور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1329 

ورقم قيد 105811    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية منيه طوخ دلكه بملك عماد سعيد 

يوسف سور

11 - حنان فكرى برسوم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1337 

ورقم قيد 105812    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة المنوفية زناره-بملك/ جميل صادق ابراهيم 

سليمان
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12 - عمرو عبدالعال يوسف الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1338 ورقم قيد 105813    محل رئيسى  عن مصنع مواد تغليف, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك / عباس 

محمد جمال الدين

13 - احمد احمد صالح عقيله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1341 ورقم 

قيد 105814    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة المنوفية كفر صناديد بملك / احمد احمد صالح عقيله

14 - ايهاب محمد عبدالمولى بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1347 ورقم قيد 105816    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت شهاله 

مركز الشهداء بملك احمد محمد عبدالمولى بدر

15 - دينا محمد عبد المحسن محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1348 ورقم قيد 105817    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية الماى بملك / صبحيه محمد 

عبد المجيد

16 - محمد شعبان عبدالرحمن على غراب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 1349 ورقم قيد 105818    محل رئيسى  عن ورشه حداده كريتال, بجهة محافظة المنوفية مناوهله -بملك/ 

شعبان عبدالرحمن على غراب

17 - منصور جابر منصور الصفتى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1352 ورقم قيد 105819    محل رئيسى  عن توريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العمالة, بجهة محافظة 

المنوفية اصطبارى بملك/ سعيده مهدى عبدالمطلب

18 - فرحات محمد عبدالجواد النشار تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1369 ورقم قيد 105820    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع جمال 

عبدالناصر البحرى بجوار استراحه المحافظ بملك عبدالرحمن مجدى محمد

19 - ماهر محمد زكى على يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1377 ورقم قيد 105821    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك هالة محمد 

عبدة

20 - محمد اشرف محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1378 ورقم قيد 105822    محل رئيسى  عن تجاره سيارات بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الجيش مدينه الباجور بملك ايهاب محمد عبدالجواد

21 - سعيد فتحي محمد ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1379 ورقم قيد 105823    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد 

العماله, بجهة محافظة المنوفية شبرا باص بملك / فتحي محمد ابوالنصر

22 - غاده حمدى سلطان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1382 

ورقم قيد 105825    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة المنوفية اسطنها بملك / هاله 

رجب زكى

23 - فتحى مكاوى محمد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1405 

ورقم قيد 105826    محل رئيسى  عن تجاره منظفات, بجهة محافظة المنوفية سلكا-عبدالمجيد مكاوى محمد سيد 

احمد
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24 - مصطفى ابراهيم محمد الحلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1410 ورقم قيد 105827    محل رئيسى  عن تجارة حديد كريتال, بجهة محافظة المنوفية الخضره بملك/ فهمى 

محمد محمد

25 - ارزاق عبدالفتاح عبدالعظيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1420 ورقم قيد 105828    محل رئيسى  عن تجاره خدمات محمول, بجهة محافظة المنوفية الماى-بملك/ محمود 

توفيق سيداحمد

26 - مصطفي عبدا سيد احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1421 ورقم قيد 105829    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالتجزئه, بجهة محافظة المنوفية البرالشرقي 

بعدالصندوق الجتماعي بملك / احمد عبدا سيد احمد

27 - هناء خليفه عبدالحميد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1428 

ورقم قيد 105830    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية بي 

العرب بملك/ وليد محمد صبري رمضان

28 - محمد بدوى احمد بدوى عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1440 ورقم قيد 105831    محل رئيسى  عن  تجارة احذية, بجهة محافظة المنوفية مناوهلة بملك رمضان سعد 

عبد الفتاح

29 - محمد سعيد  محروس ابو حسين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1447 ورقم قيد 105832    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات ) فيما عدا مجالت  الكمبيروتر وتوريد 

العمالة (, بجهة محافظة المنوفية بمم بملك السيد فتحى السيد

30 - احمد جمال على نصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1464 ورقم 

قيد 105834    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة المنوفية زنارة بملك جمال 

على بدوى

31 - سليمان مجدى سليمان الشلبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1467 ورقم قيد 105835    محل رئيسى  عن مكتب استيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 وتصدير وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة 

محافظة المنوفية بناحيه  شارع البطل احمد عبدالعزيز مدينه تل بملك وافي عبدالفتاح عبدالسلم

32 - محمد مصطفى محمد شرشر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1469 ورقم قيد 105836    محل رئيسى  عن مكتب استيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 وتصدير وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة 

محافظة المنوفية بناحيه شارع البطل احمد عبدالعزيز مدينه تل بملك وافي عبدالتاح عبدالسلم

33 - محمد سعيد على جويلى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1480 

ورقم قيد 105837    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة )19( و الفقرة )36( من 

المجموعة )6( وذلك فى حدود اللوائح و القوانين المنظمة لذلك, بجهة محافظة المنوفية منشاة بخاتى بملك سامى 

على على جويلى

34 - حنان محمد عبد العزيز قنبر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1488 

ورقم قيد 105838    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية ميت ابو الكوم بملك رضا محمد عبد العزيز
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35 - عصام ابراهيم عبدالسلم حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1491 ورقم قيد 105839    محل رئيسى  عن بيع موبيلت دون استخدام الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه البر الشرقى 24 شارع الورشه من شارع سعد زعلول بملك عزت حسين حسين

36 - لميس محمود صلح محمود شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1492 ورقم قيد 105840    محل رئيسى  عن تربيـه الماشيه و الجاموس و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية بير 

شمس ملك محمد صلح محمود شاهين

37 - سميره محمد السيد موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1499 

ورقم قيد 105841    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحه زاويه البقلى مركز الشهداء بملك 

عبدالعزيز حبيب عبدالعزيز حبيب

38 - السيد رمضان السيد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1520 

ورقم قيد 105842    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية بابل بملك / سعديه عبدالنبي مجاهد ناصف

39 - نهلة محمد ابو الفتوح سليمة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1521 

ورقم قيد 105843    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية للمعمار, بجهة محافظة المنوفية مجمع الكليات عقار رقم 

3 الدور الول علوى بملك خالد عبد السلم على

40 - سحر جميل محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1528 ورقم 

قيد 105844    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه دكما مركز 

شبين الكوم بملك سعيد عبدالواحد حسن عبدالواحد

41 - عبد الرحمن مسعد كمال عبد الفتاح عبد الحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 1531 ورقم قيد 105846    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية شبرا خلفون 

بملك محمد على رياض

42 - فتحى عبدالسلم محمد وهدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1533 ورقم قيد 105847    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية بناحيه شارع رضا الشريف متفرع من شارع الجلء البحرى بملك محمد عبدالسلم محمد وهدان

43 - رمضان عبد القادر عبدربه حسن الهتير تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 1547 ورقم قيد 105848    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية مشيرف بملك/ 

شبراوى عبد القادر عبدربه حسن

44 - رامي محمد سعيد الشامي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1548 

ورقم قيد 105849    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات, بجهة محافظة المنوفية كفر الشبع بملك / محمد سعيد 

محمد الشامي

45 - ايه السيد عبده اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1549 

ورقم قيد 105850    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

شبين الكوم عقار رقم 2 ش/ عيسى بملك / محمد شبل كامل ابراهيم

46 - احمد محمد عبدالعزيز الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1552 ورقم قيد 105851    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه-بملك/محمد 

عبدالعزيز ابراهيم الشرقاوى
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47 - ياسر القطب صلح النحاس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1553 

ورقم قيد 105852    محل رئيسى  عن ورشة نجـارة, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه ملك ابراهيم محمود 

الشناوي خليل

48 - احمد وجيه سعيد محمد شندى فوده تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1556 ورقم قيد 105853    محل رئيسى  عن مركز صيانه للجهزه الكهربائيه بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه مدينه الباجور بحري السكه الحديد بجوار كوبرى 

العطار بملك محمد سمير لبيب محمد على

49 - محمد عبد السلم منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1585 ورقم قيد 105854    محل رئيسى  عن مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية منشأة 

سيف بملك يحيى رمضان عبد الحليم

50 - سمر مصطفى رشاد ابو على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1596 

ورقم قيد 105855    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنوفية مدينة تل ش/ البر الشرقى بملك / 

حسين ابراهيم محمد

51 - صالح فؤاد توفيق على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1598 ورقم 

قيد 105856    محل رئيسى  عن بيع الملبوسات والحذيه والصناف الجلديه بالتجزئه فى المتاجر المتخصصه 

فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية الخضره بملك / محمد عفيفى عمر

78 - سيف احمد نبوى المساح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1791 

ورقم قيد 105884    محل رئيسى  عن خدمات محمول فيما عدا الكمبيوتر والنترنت, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه الماى مركز شبين الكوم بملك امال محمد شديد شتات

52 - كمال رمضان على سيدالهل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1599 ورقم قيد 105857    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع الجلء البحرى امام 

مسجد المغفره شبين الكوم بملك سوزان السيد على

53 - احمد محمد عبدالعظيم صبيحه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1606 

ورقم قيد 105858    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب كاميرات مراقبه فيما عدا الكاميرات اللسيلكيه, 

بجهة محافظة المنوفية شارع بنها بملك / احمد محمد سعيد ابراهيم

54 - ياسر طلبه محمد الكوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1607 ورقم 

قيد 105859    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة المنوفية شارع البحر البرالشرقى بملك/محمد 

عبدالسلم محمد

55 - شبل محمد شبل ابوحجر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1611 

ورقم قيد 105860    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب والعلف, بجهة محافظة المنوفية كفر قرشوم مركز تل 

بملك محمد شبل محمد ابوحجر

56 - دعاء محمد على غز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1612 ورقم 

قيد 105861    محل رئيسى  عن بيـع اعـلف, بجهة محافظة المنوفية بناحيه الماى مركز شبين الكوم بملك 

شحاته احمد شحاته احمد
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57 - احمد حمدي عبد المجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1628 ورقم قيد 105862    محل رئيسى  عن مصوغـات ذهبيه )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

مصلحه دمغه الموازين التابعه لوزاره التموين و التجاره الداخليه(, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - 6ش/ 

هارون من ش/ الجلء البحري ملك هشام نسيم فرماوي شلبي

58 - اشرف محمد علم محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1634 

ورقم قيد 105863    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية مركز تل قشطوخ بملك مسيرى 

ومروان احمد ابراهيم شنيش

59 - عماد ناصر محمود بخيت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1642 

ورقم قيد 105864    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

عقار رقم 6 ش/ الجلء البحرى بملك/ شريف على أحمد

60 - احمد السيد مليجى النعمانى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1659 

ورقم قيد 105865    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة المنوفية شارع الكوفه كفر المصيلحه 

مركز شبين الكوم المنوفيه بملك محمود مجاهد الخضرى

61 - سامح احمد محمود الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1663 

ورقم قيد 105866    محل رئيسى  عن تصميم ازياء, بجهة محافظة المنوفية شارع الشونه الحى القبلى بملك/ 

مصطفى عبدالخالق المحراث

62 - شيماء فتحى ابراهيم الخولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1668 

ورقم قيد 105867    محل رئيسى  عن بـقـالـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه بتبس مركز شبين الكوم بملك 

مصطفى احمد عبدا

63 - احمد عبدالحميد عبدالسلم زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1677 ورقم قيد 105868    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية بناحيه المصيلحه مركز شبين 

الكوم بملك سعيده عبداللطيف زهران

64 - محمود شاهين محمد شديد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1678 

ورقم قيد 105869    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية كفر مناوهله بملك / محمد احمد محمد 

يوسف

65 - محمد خالد عبدالهادى سرحان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1686 ورقم قيد 105871    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اثاث, بجهة محافظة المنوفية 0عقار رقم 16 ش/

راغب البر الشرقى بملك/ عاطف رواسند مرسى

66 - محمود رجب فتحى الكمشيشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1703 ورقم قيد 105872    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة المنوفية كفر السادات بملك حسنى 

رزق احمد ابو حسين

67 - محمود السيد محمد الجحش تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1716 

ورقم قيد 105873    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

وذلك في حدود ماتقره التعليمات وتجاره سيارات ذوي الهمم, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك / السيد محمد احمد 

الجحش

68 - حماده احمد شاهين بسيونى شاهين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1717 ورقم قيد 105874    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية جملة, بجهة محافظة المنوفية بمم بملك/ محمد 

فتحى محمود
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69 - محمود عبدالشافى محمود عرفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1724 ورقم قيد 105875    محل رئيسى  عن مقاولت تشطيبات وفرش, بجهة محافظة المنوفية برج التعمير3

شارع طلعت حرب -بملك/ سامح احمد غريب

70 - محمد سعيد عبدالمحسن منصور تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1729 ورقم قيد 105876    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك /هبه ا فتحي 

علي ابوالعزم

71 - احمد محمد ابراهيم حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1732 ورقم قيد 105877    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور شارع 

مدبولى زهير بملك / محمد زاهر عبد الحميد

72 - رفعت رمضان عبدالنبى الديب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1750 ورقم قيد 105878    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية البندارية بملك/ سهام حامد 

طعيمه

73 - احلم محمد ابراهيم خطاب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1765 

ورقم قيد 105879    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت الموز مركز 

شبين الكوم بملك محمد محمود رزق

74 - جمال عبدالحليم وهبه هارون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1766 ورقم قيد 105880    محل رئيسى  عن ورشة احذيه, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم شارع 

جيهان السادات العزبه الغربيه بملك عبدالفتاح محمد القرواش

75 - اسماعيل محمد صبرى اسماعيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع 1768 ورقم قيد 105881    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية ميت 

خاقان-بملك/ امال عبدالفتاح محمود علم

76 - السيد زكي السيد البخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1769 ورقم 

قيد 105882    محل رئيسى  عن توريدات فيما عدا مجالت النترنت وتوريد العماله وتوكيلت تجاريه وتجاره 

مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية برج زهراء الدلتا شارع صبري ابوعلم بملك / عبدالعزيز علي محمد عجرمه

77 - خليل محمد خليل خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1788 ورقم 

قيد 105883    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة المنوفية زوايه الناعوره مركز الشهداء 

المنوفيه بملك / ربيع فوزى على حموده

79 - ابراهيم عفيفي ابراهيم المليجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1792 ورقم قيد 105885    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة المنوفية اصطباري بملك / 

جابر محمد عبدالغني قنديل

80 - عبد المنعم رضا عبد المنعم محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع 1798 ورقم قيد 105886    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع رقـائق اللومنيوم و تغليفها, بجهة 

محافظة المنوفية الباجور - ش/ بنها - امام كازيون ملك امير لطفي السيد الشيخ علي

81 - بسمه وهدان عرفه بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1811 

ورقم قيد 105887    محل رئيسى  عن تجـاره وتعـبئـه مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية المنوفيه مدينه شبين 

الكوم شارع صلح وهدان بملك عماد صلح وهدان محمد
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82 - ابانوب فؤاد رزق كشك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1814 

ورقم قيد 105888    محل رئيسى  عن تشطيبات وتوريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العمالة, بجهة 

محافظة المنوفية 0شارع جمال عبدالناصر خلف الكنيسة بجوار بنك مصر بملك/ مارى فؤاد رزق كشك

83 - احمد عبد الحميد احمد محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1817 ورقم قيد 105889    محل رئيسى  عن بيع المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة المنوفية تلوانه بملك/ 

ايمان عبد الرؤف ابراهيم

84 - محمد محمود مصطفى عمرو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1818 

ورقم قيد 105890    محل رئيسى  عن مكتب مقاول خشب مسلح, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر الشيخ 

شحاته مركز تل بملك ابراهيم الحسينى احمد

85 - احمد عبد السلم عوض عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1820 ورقم قيد 105891    محل رئيسى  عن بيـع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - 

ش/ عاطف السادات - امام حلواني حتحوت ملك شركه الفاروق للستثمار العقاري

86 - نهلة حامد محمد الشلقانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1826 

ورقم قيد 105892    محل رئيسى  عن حظيرة تربية وتسمين وتجارة مواشى, بجهة محافظة المنوفية كفر شنوان 

بملك نجاح جوهرى عبد الفتاح الجوهرى

87 - وجدى شفيق جرجس فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1833 ورقم قيد 105893    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة 

المنوفية شارع المركز القديم مدينه تل بملك احمد ابراهيم محمود

88 - ضياء عبد الرحمن عبد النبي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1836 ورقم قيد 105894    محل رئيسى  عن صنـع الثاث, بجهة محافظة المنوفية طنبدي ملك فتحي 

امين عزب شلبي

89 - امل فوزى غريب بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1838 

ورقم قيد 105895    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية زاوية جروان بملك / رضا محمد 

عبيد حجاج

90 - احمد عادل خليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1845 ورقم 

قيد 105896    محل رئيسى  عن بـيـع ادوات منـزليه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان مركز شبين الكوم 

بملك مصطفى عدوى السيد ابوحجازى

91 - احمد السيد محمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1846 

ورقم قيد 105897    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة المنوفية شمياطس بملك / السيد محمد 

الصعيدى

92 - محمد محمود هاشم ابوالنبايل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1853 

ورقم قيد 105898    محل رئيسى  عن بـيـع وتوزيع بـويـات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان مركز شبين 

الكوم بملك محمد حسين محمد

93 - خلود اسامه هاشم عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1867 

ورقم قيد 105899    محل رئيسى  عن بيـع ملبس جاهزه حريمي )ما عدا الزي العسكري(, بجهة محافظة 

المنوفية شبين الكوم - ش/ مسجد سيف متفرع من الجلء البحري ملك محمد علي احمد
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94 - مدحت يسرى عبدالموجود السيسى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1871 ورقم قيد 105900    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية طنوب بملك ورثة / ام السعد 

محمود بركات ) اسراء ـ عبدالموجود ـ محمد ـ احمد يسرى السيسى ـ سعيدة وسارة مدحت السيسى (

95 - رحاب محمود علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1872 

ورقم قيد 105901    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع المعهد الديني بملك / عاطف فتحي 

السيد

96 - رنا سعيد ابراهيم هلل تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1874 ورقم 

قيد 105902    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه ومنزليه, بجهة محافظة المنوفية سلمون قبلى-بملك/احمد 

ابراهيم على حماد

97 - محمد فؤاد مصطفي سيد احمد ياسمين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1875 ورقم قيد 105903    محل رئيسى  عن كافيـه, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ مصنع 

الغزل ملك السيد محمد المام يوسف

98 - هيثم صبحى محمود الخولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1882 

ورقم قيد 105904    محل رئيسى  عن توريد وتعبئه وتوزيع الدواجن والمواد الغذائيه وتغليفها وتقطيع وتغليف 

اللحوم والسماك وتوزيعها, بجهة محافظة المنوفية المنوفيه مدينه شبين الكوم شارع جاد متفرع من جمال 

عبدالناصر القبلى ملك / حسين سعيد الماحى

99 - صبرى مصطفى العزب جدوع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1884 ورقم قيد 105905    محل رئيسى  عن صنع اثاث, بجهة محافظة المنوفية ش السرايا بملك/ محمد صالح 

محمد السيد

100 - شريف سعيد احمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1896 

ورقم قيد 105906    محل رئيسى  عن توريدات وتصدير فيماعدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت 

وذلك وفقا للقوانين والوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة المنوفية شارع هندسه الرى بملك جمال بسيونى 

عبدالفتاح

101 - احمد قطب عبد الهادى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1908 ورقم قيد 105907    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال ) فيما عدا توريد العمالة (, بجهة 

محافظة المنوفية البتانون بملك عبد ا محمد سليمان

102 - شريف علي عيد ابو حبيبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1909 

ورقم قيد 105908    محل رئيسى  عن بقالـه, بجهة محافظة المنوفية مليج ملك علي عيد ابو حبيبه

103 - احمد عبدالمقصود حمدى عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1911 ورقم قيد 105909    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية دراجيل بملك 

وفاء عبدالفتاح على شاهين

104 - علء عثمان على بدوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1912 

ورقم قيد 105910    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه19 فقره 36من مجموعه 6وذلك وفقا 

للوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة المنوفية شارع الجنينه -بملك/ عثمان على سيد

105 - امير فوزى عبدالسميع السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1915 ورقم قيد 105911    محل رئيسى  عن ورشـه موبيليا, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكه مركز تل 

المنوفيه بملك عطيه محمود عطيه
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106 - خديجه مصطفى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1916 ورقم قيد 105912    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية ميت خاقان بملك/ وطفه 

محمد على محمد

107 - محمد رجب عبدالرازق السرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1919 ورقم قيد 105913    محل رئيسى  عن مزادات بوفيهات, بجهة محافظة المنوفية كفر البتانون بملك / 

محمود محمد السيد

108 - محاسن حامد محمد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1923 

ورقم قيد 105914    محل رئيسى  عن ورشة مراتب ومفروشات, بجهة محافظة المنوفية شارع موقف مصر 

الجديد بملك/ خالد محمد محمد حواش

109 - محمد علي احمد الميهي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1927 

ورقم قيد 105915    محل رئيسى  عن مـزادات بوفيهـات, بجهة محافظة المنوفية كفر البتانون ملك محمود محمد 

السيد

110 - محمد ممدوح مختار اسماعيل حماد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1930 ورقم قيد 105916    محل رئيسى  عن بـيـع منتجات البان, بجهة محافظة المنوفية بناحيه سبك الضحاك 

مركز الباجور بملك محمد رمضان عبدالسلم

111 - محمد عاطف شعبان سعفان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1934 

ورقم قيد 105917    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم ش/ ابو راشد 

بملك / مصطفى محمد توفيق

112 - احمد عبدالعزيز محمد القربه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1944 ورقم قيد 105918    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه وتوريدات فيما عدا توريد العماله 

والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان 

مركز شبين الكوم بملك بيومى محمد محمد القربه

113 - محمد ابراهيم عبد الموجود سيد احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 1947 ورقم قيد 105919    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية ش/ بور سعيد 

بملك/ مصطفى محمود محمد

114 - احمد عبد الحكيم خضر محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1957 ورقم قيد 105921    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك/ حسن عبد السلم 

حسن

115 - محمد مجدى السيد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1960 

ورقم قيد 105922    محل رئيسى  عن معمل تحاليل الكيمائيه الطبيه, بجهة محافظة المنوفية مدينه شبين الكوم 

35 شارع احمد عرابى بملك محمد رمضان مرزوق

116 - صفاء السيد عبد الرحمن خير ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1961 ورقم قيد 105923    محل رئيسى  عن مركز تدريب على المهارات فيماعدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية بابل بملك/ محمد شبل الجندى

117 - سامية عبد الحميد محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1967 ورقم قيد 105924    محل رئيسى  عن تربية الماشية و الجاموس وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

طنبدى بملك محمود عبد الفتاح مصطفى
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118 - فتحيه السيد ابو العل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1969 

ورقم قيد 105925    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك/ سعد محمد سعد

119 - ايمان رمضان محمد الجنزوري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1971 ورقم قيد 105926    محل رئيسى  عن مقلـه, بجهة محافظة المنوفية ميت الكرام ملك عبد الحميد عبد 

الفتاح عبد الحميد

120 - ناهد عبدالفتاح محمد الجنوبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1976 ورقم قيد 105927    محل رئيسى  عن بـيـع مـنظـفات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 3 شارع الشامى 

امام حلقه السمك من شارع سعد زغلول شبين الكوم بملك حامد ابراهيم حامد مدينه شبين الكوم

121 - مصطفى محمود محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1982 ورقم قيد 105928    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر ربيع-

محمد محمود محمد الشيخ

122 - طارق محفوظ محمد شبكه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1994 

ورقم قيد 105929    محل رئيسى  عن بيع اعلف بالعموله, بجهة محافظة المنوفية شارع مصطفى كامل بجوار 

مخزن النابيب -بملك/ مجدى محفوظ شبكه

123 - هبه محمد خليفة محرم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1997 

ورقم قيد 105930    محل رئيسى  عن بيع مبيدات اسمدة و مخصبات زراعية, بجهة محافظة المنوفية دناصور 

بملك ابراهيم عبد الحليم عبد الحليم سلطح

124 - ملكة مصطفى عبد العال شيمى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2001 ورقم قيد 105931    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة المنوفية شارع النقراشى بملك مصطفى احمد 

السيد

125 - مجدي خيري طلبه حواء تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2020 

ورقم قيد 105932    محل رئيسى  عن مكتب تصدير و تجاره المواد الغذائيـه, بجهة محافظة المنوفية كفر 

سنجلف القديم ملك محمود خيري طلبه حواء

126 - نعمه عبدالغفار احمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2022 

ورقم قيد 105933    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب ونشور الغذاء الحيوانى, بجهة محافظة المنوفية ميت 

عفيف بملك محمد عبدالمحسن مراد

127 - مفرح سمير محمود ابو دريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2024 ورقم قيد 105934    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها, بجهة محافظة 

المنوفية شنوان ملك المنير عبدالعزيز احمد

128 - عبد ا محمد عبده سعيد تمراز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2026 ورقم قيد 105935    محل رئيسى  عن بيـع منظفات, بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - ش/ الشون من 

جمال عبد الناصر ملك هاني السيد عبدالرازق الخرباوي

129 - حسناء ابراهيم عبد الرازق الجنيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2027 ورقم قيد 105936    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية شنوفه بملك ابراهيم عبد 

الرارزق ابراهيم الجنيدى
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130 - محمود عبد السلم محمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 62,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2031 ورقم قيد 105937    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية نادر بملك / محمد عبد السلم 

محمد فرحات

131 - عفاف محمد محمد طة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 105938    محل رئيسى  عن بيع خضروات وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك محمد سيد 

احمد

132 - سيد صابر السيد شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2036 

ورقم قيد 105939    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة المنوفية زرقان- بملك/ صابرالسيد شرف

133 - نجوى عادل امين شريف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2044 

ورقم قيد 105940    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شنوان بملك / محمد عبد الفتاح محمود

134 - عثمان احمد السيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2048 

ورقم قيد 105941    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات وسيارات, بجهة محافظة المنوفية دناصور بملك 

مسعد عبدالعزيز السيد قنديل

135 - لقمان ابراهيم عبد ا العصر تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2049 ورقم قيد 105942    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية ساحل الجوابر بملك 

عفت محمود احمد نصير

136 - احمد الشحات بدوى عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2050 ورقم قيد 105943    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة المنوفية شنوان- بملك/ مها محمد 

الشافعى

137 - اسلم فتحى على فرج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2051 

ورقم قيد 105944    محل رئيسى  عن ورشة صيانة سيارات, بجهة محافظة المنوفية فيشا الصغرى بملك / فتحى 

على فرج المغربى

138 - حافظ كامل عبد الحافظ ابو على تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2052 ورقم قيد 105945    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها, بجهة محافظة 

المنوفية مدينة تل طريق تل طنوب بملك كامل عبدالحافظ على ابو علي

139 - السيد احمد السيد سيد احمد الدجوى تاجر فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2055 ورقم قيد 105946    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية, بجهة محافظة المنوفية مناوهلة بملك السيد 

يوسف محمد

140 - اسامه عبدالصادق السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2056 ورقم قيد 105947    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية شارع بنها بملك سامى عبدالغنى 

محمود

141 - تامر مصطفى توفيق عصفر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2063 ورقم قيد 105948    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و أعلف, بجهة محافظة المنوفية بمم بملك تامر 

مصطفى توفيق عصفر
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142 - محمد رمضان طلبه المشد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 105949    محل رئيسى  عن تصليح معدات ثقيله, بجهة محافظة المنوفية شارع سمير عباس 

الزيات ) درب العالم سابقا ( بملك احمد السيد عبدالنبى القلفاط

143 - هايدى اشرف بيومى الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2088 ورقم قيد 105952    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد العماله, بجهة 

محافظة المنوفية مليج بملك/ محمد كمال سعيد

144 - سامح السيد بيومى جاد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2097 ورقم 

قيد 105953    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة المنوفية المقاطع مركز 

الباجور بملك سامح السيد بيومى جاد

145 - رفعت سعيد موسى دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2102 

ورقم قيد 105954    محل رئيسى  عن معمل لبيع البان, بجهة محافظة المنوفية نادر بملك / رفعت سعيد موسى 

دياب

146 - محمد عبدالواحد مبروك عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2104 ورقم قيد 105955    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الجماله بملك / عبدالواحد مبروك عبدالواحد

147 - صبحى السيد شبل الخولى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2111 

ورقم قيد 105956    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية زاويه الناعوره- بملك/عمرو السيد 

شبل الخولى

148 - بسمة مجدى توفيق منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2129 ورقم قيد 105957    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية و توريدات ) فيما عدا توريد العمالة و 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا زنجى بملك مجدى توفيق عبد المقصود منصور

149 - كريم مصطفى عبدالجواد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2131 ورقم قيد 105958    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع حداده, بجهة محافظة المنوفية الشهداء دناصور 

بملك ابراهيم السيد سلطح

150 - محمد السيد سعد محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2132 ورقم قيد 105959    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات فيماعدا مجالت النترنت وتوريد 

العمالة, بجهة محافظة المنوفية مشيرف بملك/ احمد السيد سعد محمود

151 - محمد محمود محمد فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2133 

ورقم قيد 105960    محل رئيسى  عن مكتبة وتصوير مستندات ) بموافقة أمنية صادرة برقم 733 فى 

2023/1/23, بجهة محافظة المنوفية عقار رقم 2 شارع الفقى من الجلء البحرى بملك مصطفى محمد جودة

152 - ياسر صبحي محمد الطملوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2135 ورقم قيد 105961    محل رئيسى  عن تربيه مواشـي و تجارتها, بجهة محافظة المنوفية الماي ملك انعام 

محمد احمد

153 - جهاد جمال على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2148 

ورقم قيد 105962    محل رئيسى  عن صـيـدليـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ميت خلف مركز شبين الكوم 

بملك منصور محمد بدر
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154 - محمد احمد حشمت عزالدين يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2150 ورقم قيد 105963    محل رئيسى  عن مكتب توريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه كفر مناوهله مركز الباجور 

بملك مصطفى احمد حشمت عزالدين

155 - اسلم محمد عبدالجليل ونس تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2157 ورقم قيد 105964    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتركيبات ميكانيكيه والتوريدات فيما عدا 

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

بناحيه كفر الجليطه مركز الشهداء بملك عبدا احمد عبدا

156 - محمود مختار محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2158 

ورقم قيد 105965    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية دكما بملك حمدى 

عبدالصادق عبدالجواد

157 - راندا جمال احمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2159 ورقم 

قيد 105966    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة المنوفية بتبس بملك/ ايمان محمد غنيم

158 - ريان عبدالعزيز عبدالجواد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2162 ورقم قيد 105967    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اشجار ومحاصيل ونباتات زراعيه, بجهة محافظة 

المنوفية كفر الغناميه بملك / امال محمد السيد

159 - محمد فؤاد على رسلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2163 

ورقم قيد 105968    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا, بجهة محافظة المنوفية شارع رسلن-بملك/ سعاد 

عبدالوهاب الفيومى

160 - سمر حمدى صادق سلم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2164 

ورقم قيد 105969    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية قلتى الكبرى بملك 

/ محمود عبد الحميد عبد الرسول

161 - احمد السيد فهيم عزام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2165 

ورقم قيد 105970    محل رئيسى  عن خلط وتصنيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا زنجى بملك السيد 

فهيم احمد عزام

162 - ابانوب ماهر متى عازر عبدالسيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2171 ورقم قيد 105971    محل رئيسى  عن منظم افراح فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية م شبين الكوم شارع اسكندر سعد بملك هناء وكامل جرجس عطيه

163 - صباح محمود محمد البدرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2177 ورقم قيد 105972    محل رئيسى  عن معمل تصنيع ألبان, بجهة محافظة المنوفية شارع فتحى الصعيدى 

بملك احمد وهبه محمد مكرم

164 - اسماء صلح سيد احمد شافعي تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2182 ورقم قيد 105973    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

كوم الضبع بملك / صلح سيد احمد شافعي

165 - ياسمين سامى عباس الخولى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 105974    محل رئيسى  عن بـقـالـه تمـويـنيه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه سماليج مركز تل بملك 

محمد السيد عبدالجواد الشال

Page 15 of 66 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

166 - احمد ابراهيم العشماوى ابوهنديه تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2206 ورقم قيد 105975    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك/

ابراهيم العشماوى ابوهنديه

167 - محمد السيد تهامى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2219 

ورقم قيد 105976    محل رئيسى  عن ورشة جبس, بجهة محافظة المنوفية كوم الضبع بملك/ حنان ابو الغيط 

السيد

168 - فادى امير جورجى يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 105977    محل رئيسى  عن مـكـتب تجاره بـن, بجهة محافظة المنوفية بناحيه البتانون مركز 

شبين الكوم بملك جرجس فرج ميخائيل

169 - مها ابراهيم محمد الحبيبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2227 

ورقم قيد 105978    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية الماى بملك / ابراهيم عبد الرحمن عبد 

العزيز حمد

170 - صبحيه محمد على نجله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2228 

ورقم قيد 105979    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية الماى بملك محمد على ابراهيم 

الصعيدى

171 - خالد صلح عبدالحميد حسين تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2230 ورقم قيد 105980    محل رئيسى  عن ثلجه حفظ وتصنيع وتعبئه جبنه الموتزريل, بجهة محافظة 

المنوفية بملك/ اسامه اسماعيل قطب

172 - ايمان سعيد احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2234 

ورقم قيد 105982    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع طلعت حرب حاره 

الخولى بجوار فيل سيف مدينه شبين الكوم المنوفيه بملك عادل حلمى حسن خميس

173 - عماد احمد توفيق عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2257 

ورقم قيد 105983    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة المنوفية شارع بور سعيد بملك/ 

محمد سعيد توفيق عماره

174 - سمير محمد حسن الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2260 ورقم قيد 105984    محل رئيسى  عن وكالة لبيع الخضار والفاكهة والتجميد, بجهة محافظة المنوفية 

مدينة الباجور شارع ابو بكر الصديق ملك محمد محمد حسن الشرقاوي

175 - وليد عبد الغفور سيد احمد الغراب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2264 ورقم قيد 105985    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك بملك 

بسمة فتحى احمد

176 - محمود سامى محمود على البقرى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2265 ورقم قيد 105986    محل رئيسى  عن مكتب استيراد فيما عدا المجموعه 19والفقره 36 من المجموعه 6 

وتصدير وفقآ للوائح والقوانين المنظمه لذلك وتوريدات فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه ساجل الجوابر مركز الشهداء بملك سهير 

عباس محمد وسامى محمود البقرى
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177 - احمد بدوى عبدالعظيم عطوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2266 ورقم قيد 105987    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز النقل البرى والدولى  فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه دلتون مركز شبين الكوم بملك محمد بدوى عبدالعظيم عطوه

178 - فاطمه فرج فتح ا رزق تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2268 

ورقم قيد 105988    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر ربيع ملك محمود محمد محمود سليم

179 - تامر حمدى عبد الحميد الخواجة تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2284 ورقم قيد 105989    محل رئيسى  عن تأجير فساتين زفارف, بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش بملك 

مصطفى حلمى درويش

180 - عبد الرحمن انور رياض محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2292 ورقم قيد 105990    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الزى العسكرى (, بجهة محافظة المنوفية ميا 

شهالة بملك محمود شبل محمود

181 - عمرو نبيل محمد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2308 

ورقم قيد 105991    محل رئيسى  عن تـأجير فساتين, بجهة محافظة المنوفية تـل- ش/ السادات ملك نبيل محمد 

كامل عطيه

182 - افراج رمضان سليمان الشرم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2310 ورقم قيد 105992    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة المنوفية الكتاميه مركز الباجور 

المنوفيه بملك محمد شعبان فرحات

183 - محمود عطيه عبدالفتاح عطيه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2311 ورقم قيد 105993    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19من الفقره 36من 

مجوعه 6 وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة المنوفية 43شارع ابوالعل بملك/يسرى محمد 

نجم

184 - عبدالرحمن جابر امام راضى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2314 ورقم قيد 105994    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة المنوفية كفر الخضره مركز 

الباجور بملك رضا السيد امام

185 - محمود احمد مبروك الجمل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2316 

ورقم قيد 105995    محل رئيسى  عن صنع اثاث, بجهة محافظة المنوفية كفر حجازى بملك/ احمد مبروك 

غباشى الجمل

186 - شيماء علء جابر عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2326 ورقم قيد 105996    محل رئيسى  عن بـيـع اعـلف وحبـوب, بجهة محافظة المنوفية بناحيه اصطبارى 

مركز شبين الكوم بملك جابر عبدالمعطى حسن

187 - عصام محمد محمد أمين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2327 

ورقم قيد 105997    محل رئيسى  عن صنع حقائب المتعه وحقائب اليد, بجهة محافظة المنوفية تلوانة بملك 

مصطفى عصام محمد

188 - محمد رشاد السيد حمص تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2336 

ورقم قيد 105998    محل رئيسى  عن مطعم مشويات                                                                                                                                             

بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من الجهات المختصه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع بورسعيد مدينه 

الشهداء بملك طارق محمد ابراهيم القاضى
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189 - عاطف خليل عبد الحكيم الدهشان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2337 ورقم قيد 105999    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئه للجهزه الكهربائيه المنزليه والثاث ومعدات 

الضاءه وغيرها من الصناف المنزليه, بجهة محافظة المنوفية مساكن المرور القديم بملك/ رئاسة حى غرب

190 - محمد غباشى رمضان الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2338 ورقم قيد 106000    محل رئيسى  عن صـيـدليـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه دراجيل مركز الشهداء 

بملك ايمن غباشى محمود

191 - مصطفى عبدالفتاح محمد السيسي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2353 ورقم قيد 106001    محل رئيسى  عن تجاره موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية بناحيه العراقيه مركز 

الشهداء بملك الياس نقول الياس

192 - هناء محمود السيد نوير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2360 

ورقم قيد 106002    محل رئيسى  عن بيع تداول الدويه واللقاحات البيطريه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

شارع بورسعيد مدينه الباجور بملك حسام شعبان حمد

193 - صباح عبدالعليم سلمه صالح العربى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2364 ورقم قيد 106003    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية شنوان-بملك/

علء محمد عمر الشقر

194 - مينا حليم عازر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2365 

ورقم قيد 106004    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية شارع د / ابراهيم سلم بملك مرفت 

فؤاد ونس

195 - سعيد عيد محمد طراد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2374 

ورقم قيد 106005    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره الملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

بناحيه كفر السكريه مركز تلبملك عيد محمد احمد طراد

196 - جميله احمد عبدالحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2380 

ورقم قيد 106006    محل رئيسى  عن بـيـع احـذيـه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه تلبنت ابشيش مركز الباجور 

بملك غاليه احمد عبدالحليم احمد

197 - محمود عبداللطيف مرسى المغربى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2393 ورقم قيد 106007    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة المنوفية بناحيه زاويه الناعوره 

مركز الشهداء بملك احمد صلح احمد

198 - عفاف محمد سليمان الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2395 ورقم قيد 106008    محل رئيسى  عن محل بيع سجاد, بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور  بحري 

السكه الحديد ملك عبدالرسول عبدالرسول محمد عماره

199 - السيد احمد فتحى السيد شبل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2397 

ورقم قيد 106009    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية ابشادى بملك/ السيد احمد فتحى السيد شبل

200 - عل ابراهيم ابراهيم الجندى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2399 ورقم قيد 106010    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه 

شارع طلعت عطيه مدينه الباجور بملك صلح عبدالفتاح توفيق
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201 - امينه حسام عبدالستار عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2405 ورقم قيد 106011    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية شارع رزق متفرع 

من شارع الشهداء بملك حسام عبدالستار عبدالموجود

202 - محمد عبد الرازق امين عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2406 ورقم قيد 106012    محل رئيسى  عن بيع تكيف هواء كارير, بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم 

برج البركه مدخل ميت خاقان بملك / عبد المنعم محمد عبد ا الشيخ

203 - امنيه احمد امين شاشه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2408 ورقم 

قيد 106013    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية زناره بملك / ربيع عبدالموجود عبدالغني

204 - عمرو سيد عبدالموجود محمد مجحوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2418 ورقم قيد 106014    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شارع النهضه 

مدينه شبين الكوم بملك سيد عبدالموجود محمد

205 - ضياء حامد محمد الجمل تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2423 

ورقم قيد 106015    محل رئيسى  عن اعلف وتجاره حبوب, بجهة محافظة المنوفية ابوسنيطه بملك / وليد طه 

محمد الجيار

206 - مجاهد فوزى مجاهد السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2424 ورقم قيد 106016    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر العجايزه 

مركز شبين الكوم بملك ساميه عبدالمجيد محمد

207 - اسامه احمد عجمى عبيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2435 

ورقم قيد 106018    محل رئيسى  عن تشكيل وتشغيل ولحام معادن بعد الحصول التراخيص اللزمه من الجهات 

المختصه, بجهة محافظة المنوفية مركز الباجور مسجد الخضر بجوار مسجد التوحيد من الناحيه الغربيه بملك 

عبدالحفيظ ابوالعل محمد

208 - عمرو علوى عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2453 ورقم قيد 106020    محل رئيسى  عن تربيه ماشيه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بناحيه اسطنها 

مركز الباجور بملك محمد عزت عبدالقادر

209 - صفاء فتحي على حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2455 

ورقم قيد 106021    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية نادر ملك محمد محمود 

الصاوي

210 - احمد صلح عبدالغفار عبدالعزيز منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-27 

برقم ايداع 2468 ورقم قيد 106023    محل رئيسى  عن بيع الملبوسات والحذيه والصناف الجلديه بالتجزئه 

فى المتاجر المتخصصه, بجهة محافظة المنوفية شارع ابوعلى تقاطع ش الجيش بملك/ جمال انور محمد قطب

211 - مريم يونان صليب عريان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2469 

ورقم قيد 106024    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة المنوفية فيشا الصغرى مركز الباجور 

المنوفيه بملك ماجد سمير يونان

212 - احمد محمد ابو الفتوح ابو شوشه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2484 ورقم قيد 106025    محل رئيسى  عن مكتب تجارة ) أنشطة محاصيل زراعية بعد الحصاد ( و توريدات 

) فيما عدا مجالت الكمبيوتر و النترنت و توريد العمالة (, بجهة محافظة المنوفية طوخ دلكة بملك محمد ابو 

الفتوح ابو شوشة
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213 - محمد احمد بيومى حسن شريف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2485 ورقم قيد 106026    محل رئيسى  عن مـحـل هـدايــآ, بجهة محافظة المنوفية بناحيه شنوان مركز شبين 

الكوم بملك مصطفى ابراهيم شريف

214 - ايمان صابر شعبان مبارك تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2496 

ورقم قيد 106027    محل رئيسى  عن بيع اللحوم و منتجات اللحوم, بجهة محافظة المنوفية صفط جدام بملك 

رجب على على الحانوتى

215 - محمد حسنين حداد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2500 ورقم قيد 106028    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنوفية بناحيه الخضره 

مركز الباجور بملك حسنين حداد عبدالوهاب

216 - محمد حسن محمد الرغى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2502 

ورقم قيد 106029    محل رئيسى  عن مركز بيع و تداول أدوية بيطرية, بجهة محافظة المنوفية مليج بملك 

عصام محمد عطية

217 - ابراهيم فتحى يوسف شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2507 ورقم قيد 106030    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية كفر طبلوها بملك/ السيد 

صبحى عبد الخالق

218 - هبه فوزى عبدالفتاح مندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2513 ورقم قيد 106031    محل رئيسى  عن بـيـع أعلف, بجهة محافظة المنوفية بناحيه الماى مركز شبين 

الكوم بملك فوزى عبدالفتاح على مندور

219 - عبير عزت محمود محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2520 ورقم قيد 106032    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال ) فيما عدا توريد العمالة (, بجهة 

محافظة المنوفية منشأة الشريكين بجوار مغسلة رمضان بملك رمضان السيد رجب العربى
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فروع الفراد

1 - محمد امام ابراهيم طعيمة  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1388 ورقم قيد   84451  محل فرعى  عن 

بيع كاوتش وبطاريات وبيع سيارات  بجهة محافظة المنوفية شارع الجيش - بملك محمد سمير الشهى

2 - احمد سمير على خلف ا  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1430 ورقم قيد   85737  محل فرعى  عن 

مكتبه فيما عدا تصوير المستندات  بجهة محافظة المنوفية 28شارع الجلء البحرى بجوار بنك مصر بملك/ ربيع 

عبدالمغنى السيد

3 - احمد على احمد رمضان  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1450 ورقم قيد   105833  محل فرعى  عن 

مكافحة حشرات  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح الفرع الكائن بمحافظه المنوفيه /  مدينه شبين الكوم - 19 ش  ناجى 

انور اسامه - صبحى مصيلحى - المنوفيه

4 - احمد على احمد رمضان  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1450 ورقم قيد   105833  محل فرعى  عن 

مكافحة حشرات  بجهة محافظة السكندرية عزبة القلعة بجوار شركة مساهمة البحيرة - قسم

5 - عرفه محمد امين حسين سلطان  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   1614 ورقم قيد   82563  محل فرعى  

عن تجاره اعلف  بجهة محافظة المنوفية سرسنا بملك فوزى محمد امين حسين سلطان

6 - باسم صلح رمضان سليط  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1695 ورقم قيد   83714  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات فيما عدا النت وتوريد العماله  بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم عقار رقم 29 شارع / طلعت 

حرب البر الشرقى بملك / احمد السيد محمد

7 - زينب أحمد قطب ابراهيم  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   1708 ورقم قيد   91208  محل فرعى  عن 

بيع اجهزه كهربائيه  بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك ابراهيم شوقى السباعى الغزالى

8 - عبد المرضى حبيب سعيد فايد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1714 ورقم قيد   68383  محل فرعى  

عن مخزن لتجـاره الكاوتش و البطاريات  بجهة محافظة المنوفية الباجور - ش/ صبحي مطر ملك سعد زغلول محمد 

السيد

9 - اسامه محمد عبدالرحيم مصطفى  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1731 ورقم قيد   86639  محل فرعى  

عن مخزن لتجاره مستحضرات التجميل ولوازم الصيدليات فيما عدا مجالت الدويه  بجهة محافظة المنوفية مساكن 

المحور القديم المتفرع من طلعت حرب بملك/ عمرو السيد عبدالحميد

10 - محمد وجدى عبدالمقصود احمد الخواجه  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1746 ورقم قيد   102528  

محل فرعى  عن  بيع وصيانة تكيف وفلتر ومقاولت عامه  بجهة محافظة المنوفية سبك الضحاك بملك / حمدى السيد 

على

11 - احمد ماهر عبدالقادر الفيومى  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1889 ورقم قيد   94593  محل فرعى  

عن  استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وتوريدات عامه فيما عدا النت وتوريد 

العماله  بجهة محافظة المنوفية مدينة تل ش/ احمد عبد العزيز بملك / سعيد طه محمد ابو المكارم

12 - ايمن الخضرى الخضرى شمس الدين  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2016 ورقم قيد   70816  

محل فرعى  عن تصنيع الرخام الصناعى  بجهة محافظة المنوفية بملك/ الخضرى الخضرى سيد احمد

13 - السيد محمد طاهر السيد محمد سعيد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2122 ورقم قيد   72127  محل 

فرعى  عن  خدمات كمبيوتر وخدمات تكنولوجيا المعلومات فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميره 

اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة 

المنوفية مدينة شبين الكوم ش/ الجلء البحرى بملك / محمد عامر عبد الوهاب

14 - محمد عبدالقادر عبدالقادر الدلتونى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2074 ورقم قيد   105950  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط خلط وتصنيع مبيدات زراعيه سائله وبودره وتصنيع مبيدات صحه عامه وخلط وتهبئه اسمده 

مركبه ومخلبيه سائله وبودره )N.P.K(  بجهة محافظة المنوفية القطعه رقم 86 مرحله 2 ورش مشروعات الشباب 

امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه بملك محمد عبدالقادر عبدالقادر الدلتونى
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15 - محمد عبدالقادر عبدالقادر الدلتونى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2074 ورقم قيد   105950  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط خلط وتصنيع مبيدات زراعيه سائله وبودره وتصنيع مبيدات صحه عامه وخلط وتهبئه اسمده 

مركبه ومخلبيه سائله وبودره )N.P.K(  بجهة محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله / منيل الهويشات - بملك// عبد 

القادر عبد القادر الدلتونى --

16 - محمد محمود عطا درويش جابر  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   2180 ورقم قيد   85967  محل 

فرعى  عن فرع للنشـاط  بجهة محافظة المنوفية شبين الكوم - البر الشرقي - ش/ ذكي شبانه ملك حامد عبد الصمد احمد 

شنب

17 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2480 ورقم قيد   70816  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة المنوفية البتانون بملك الخضرى الخضرى سيد احمد شمس الدين

18 - مى قطب محمد نصار  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   2434 ورقم قيد   88708  محل فرعى  عن 

تصنيع وتقطيع وتغليف وحفظ اللحوم  بجهة محافظة المنوفية مدينة الباجور طريق ترعة الفواره بى العرب بملك / 

ابراهيم حمدى موسى

19 - محمد نبيل السعيد هاشم  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2538 ورقم قيد   63064  محل فرعى  عن 

تجارة المحمول والكسسوارات  بجهة محافظة المنوفية ش/عصام حما بملك/ شيماء عبدالعال السيد

20 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2492 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن خدمات كمبيوتر وانترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع 

ش/ عبد السلم عارف ) عبد المنعم رياض (

21 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2509 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن تم اضافة نشاط خدمات النظافة العامة الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية مدينة منوف ش/ 

بورسعيد القبلى امام موقف التوبيس برج السرور بملك / نسرين محمد جلل محمد عبد العليم الغرباوى

22 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2518 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن خدمات كمبيوتر وانترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون ش/ 

بورسعيد بملك / ربيع على الفيومى

23 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2522 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن خدمات كمبيوتر وانترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات 

محل رقم 1 قطعه رقم 30 محور خدمات الحى الثانى بملك / عبد الحميد حسن عبد الحميد عبد الحليم

24 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2532 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن خدمات كمبيوتر وانترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم 

63 ش/ الجلء البحرى بملك / محمد محمود حسن عرنوس

25 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2495 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن خدمات كمبيوتر وانترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية شارع حافظ 

نصر بملك / ورثة المرحوم محمود حافظ نصر

26 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2499 ورقم قيد   70286  محل 

فرعى  عن خدمات كمبيوتر وانترنت فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله 

والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه  بجهة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم 

محل رقم 2 عماره رقم 19 مساكن التعاونيات  ش/ الجلء البحرى بملك / محمد عبد النبى عبد الهادى

Page 22 of 66 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

27 - اشرف صبحى محمد شراره  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2535 ورقم قيد   104038  محل فرعى  

عن تجـاره حبوب  بجهة محافظة المنوفية دناصور ملك اسامه صبحي محمد شراره

قيود الشركات

1 - شركة ايمان مختار عبد الحليم كامل عياد وشركائها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1342 ورقم قيد  105815    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى  بجهة 

محافظة المنوفية الخضره بملك/ حاتم محمد ابراهيم الحلل

2 - شركه مجدى مرزوق عبدالمسيح وشركاه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    1954 ورقم قيد  105920    مركز عام  عن الرحلت الداخليه  بجهة محافظة المنوفية شارع 

احمد ناشى بملك سامى عبدالمسيح عطا عبدالمسيح

3 - شركه/ محمد محمد مختار السيد محمود عطيه و محمد ابراهيم صادق عبد ربه و شركائهم شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2080 ورقم قيد  105951    مركز عام  عن تجاره 

و بيع و توزيع البـن و مشتقاته و المواد الغذائيه و المكسرات و العطاره و المشروبات  بجهة محافظة المنوفية 

شبين الكوم - ش/ طلعت حرب - برج روضه الحرمين - الدور السادس ملك ايمان عبد الفتاح محمد فاتي

4 - شركة البركه لتجارة وتوريد المعادن ) فايز السيد ابو النجا السيد الجرف وشريكه ( شركة  رأس مالها 

9,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2233 ورقم قيد  105981    مركز عام  عن تجارة 

وتوريد المعادن  بجهة محافظة المنوفية كفر المصيلحه الدور الثالث علوى ش/ الفرقان بملك / سعديه محمود على

5 - شركه/ خالد عبد الصمد شكري منصور و شريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    2428 ورقم قيد  106017    مركز عام  عن التصميمات و السوفت وير )ما عدا 

اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه - بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه(  بجهة محافظة المنوفية الباجور - حاره مدرسه المؤسسه ملك محمد طاهر عبد 

الحميد موسي

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - منير ابراهيم رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   36400 قيد فى 11-05-1986 برقم ايداع  1374 وفى 
تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

2 - ناديه عبدا عبد الجيد راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم   62957 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع  1221 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

3 - رمضان اسماعيل السيد برين  تاجر فرد سبق قيده برقم   67685 قيد فى 16-03-2010 برقم ايداع  1025 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

4 - حنان عبدالعزيز احمد الحنبلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   95403 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع  315 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

5 - على السيد على عجرمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   97537 قيد فى 29-09-2020 برقم ايداع  5305 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفت القيد وذلك للستغناء عنه

6 - منى احمد علم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   98318 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع  7195 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

7 - احمد عبدالمنعم عبدالستار نعناع  تاجر فرد سبق قيده برقم   102540 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  
632 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

8 - علء غالب أبو الحسن أبو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   66488 قيد فى 25-06-2009 برقم ايداع  
2472 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

9 - صابر فاروق طه زعزع  تاجر فرد سبق قيده برقم   70215 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  7522 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

10 - صابر فاروق طه زعزع  تاجر فرد سبق قيده برقم   70215 قيد فى 27-07-2011 برقم ايداع  2815 

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

11 - همت محمد عبدالعزيز سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   76399 قيد فى 04-08-2014 برقم ايداع  3116 
وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

12 - ابراهيم عبد الخالق محمود الخليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   77146 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  

4705 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التجاره نهائيآ

13 - محمد سعد ابراهيم عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم   89002 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع  3666 

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

14 - نادية مصطفي حسن الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   97029 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  
4139 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

15 - ايمان حنفي محمود ابو حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   97273 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  4712 
وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

16 - سعد اسماعيل مصطفى غزاله  تاجر فرد سبق قيده برقم   99635 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع  
2508 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

17 - سمر ابراهيم السيد ابوشحاط  تاجر فرد سبق قيده برقم   100335 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  
4407 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

18 - رضا فوزى عبدالسلم نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   100542 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  
4923 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

19 - طارئ فرج عبده يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   104587 قيد فى 08-09-2022 برقم ايداع  7588 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء السجل للستغناء عنه

20 - جمال مصطفى العفيفى ابوعجوة  تاجر فرد سبق قيده برقم   53881 قيد فى 17-02-2001 برقم ايداع  
627 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 
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21 - منى السيد شبل الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78135 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع  1299 

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

22 - محمد عباس احمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   80987 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع  1262 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بأمر محو وذلك لعتزال التجاره نهائيا

23 - هناء محمد ابراهيم عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   97003 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  4094 
وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

24 - خالد السيد حسن حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   99856 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع  
3085 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

25 - عبد المقصود القطب عبد المقصود محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   104468 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع  7204 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره 
نهائيــا 

26 - عفاف محمود عبد الغنى الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67446 قيد فى 02-02-2010 برقم ايداع  

395 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

27 - مصطفى محمود محمد السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   74658 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع  
4766 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

28 - سعيد محمد ابراهيم الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   79510 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع  4486 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

29 - ابراهيم محفوظ ابراهيم ابو زينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   84401 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع  

4716 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا

30 - ابراهيم محفوظ ابراهيم ابو زينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   84401 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع  

4715 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا

31 - ربيع شحاته شبل الجيزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86765 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع  6343 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

32 - رشا ابراهيم احمد عبد ا حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90625 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع  

8203 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

33 - ولء طاهر محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   97716 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  
5707 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

34 - محروس مبروك محروس زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98956 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع  
740 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

35 - محمد عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم   17399 قيد فى 17-02-1955 برقم ايداع  243 وفى تاريخ  

07-02-2023   تم محو - شطب السجل لعتزال التجاره نهائيا

36 - محمود صدقى حسين ابو العطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   47410 قيد فى 12-10-1997 برقم ايداع  
3055 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

37 - تعديل السم التجارى بجعله محمد صلح أحمد عبد العال ) عبد العال للتوريدات العموميه (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   67153 قيد فى 10-12-2009 برقم ايداع  4367 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب 
السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

38 - احمد سعيد مختار محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   75440 قيد فى 18-03-2014 برقم ايداع  1178 
وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

39 - محمد أحمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   84180 قيد فى 05-01-2017 برقم ايداع  
139 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

40 - شادى عيد ابوالغيط الشحات يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96250 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع  
2490 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 
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41 - رضا داود عبدا قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   98350 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع  7266 
وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

42 - السيد موسى ابراهيم عمريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   26685 قيد فى 04-11-1974 برقم ايداع  1800 
وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

43 - خالد عبدالغفار حسن البسطويسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65777 قيد فى 09-02-2009 برقم ايداع  
523 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

44 - محمود حافظ عفيفى فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   72758 قيد فى 25-12-2012 برقم ايداع  4842 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

45 - عماد محمد حسن القرش  تاجر فرد سبق قيده برقم   62314 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  1442 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

46 - تامر رأفت عمر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   73234 قيد فى 17-03-2013 برقم ايداع  1181 

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

47 - محمد سعد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81301 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع  2003 وفى 

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

48 - السيد قطب عبد الواحد المنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   87309 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  

2706 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنة 
نهائيا 

49 - اسماعيل اسماعيل السيد مرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   81140 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع  

1628 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

50 - ايات الشحات احمد على جلهوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   86385 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  

5322 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

51 - وائل اسماعيل اسماعيل مره  تاجر فرد سبق قيده برقم   86924 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع  6703 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

52 - انور عبد الحميد عبد الفتاح بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   98978 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع  

808 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء السجل وذلك للستغناء

53 - عطيه احمد عبدالمولى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   100862 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

5779 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

54 - محمد حمزة احمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   66203 قيد فى 04-05-2009 برقم ايداع  1761 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

55 - محمد عبد الستار صديق الحفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73588 قيد فى 20-05-2013 برقم ايداع  

2190 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

56 - تهانى صبحى منجود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   82279 قيد فى 04-07-2016 برقم ايداع  

4283 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

57 - عبده حسنين عبده النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   88611 قيد فى 28-03-2018 برقم ايداع  2477 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

58 - محمود عزيز الدين عبد السميع يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   90931 قيد فى 29-11-2018 برقم 

ايداع  8887 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للــــــــــوفاة

59 - عبدالفتاح نجدى عبدالفتاح السيد الجبالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   95254 قيد فى 31-12-2019 برقم 
ايداع  9884 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيـا 

60 - محمد عبدالنبى الدمرداش الليط  تاجر فرد سبق قيده برقم   98433 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  

7471 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا
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61 - السيد جمعه عبدالرحمن محمد السنوريسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   105347 قيد فى 2022-12-01 

برقم ايداع  10584 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

62 - فتحى عبدالعزيز محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   66211 قيد فى 05-05-2009 برقم ايداع  

1789 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

63 - حسناء السيد عبد المجيد السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   76994 قيد فى 26-10-2014 برقم ايداع  
4350 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد و ذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

64 - دياب عبد ا احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   87398 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع  7967 

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

65 - وائل محمد السيد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   91969 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع  1425 

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

66 - محمود عبدالعزيز عبدالسميع عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94029 قيد فى 16-09-2019 برقم 

ايداع  6713 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم  شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر 

التجاره نهائيآ

67 - احمد طه احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105000 قيد فى 26-10-2022 برقم ايداع  9207 

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

68 - محمد توفيق محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   74233 قيد فى 30-09-2013 برقم ايداع  3858 وفى 
تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

69 - على عبد الفتاح محمد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   103914 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  

5284 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

70 - سيد احمد عبد الحميد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم   47469 قيد فى 26-10-1997 برقم ايداع  3219 
وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

71 - تم تعديل السم التجاري ليصبح امال فوزي الجوهري علي عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52238 قيد 

فى 21-05-2000 برقم ايداع  1897 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك 
لعتزال التجاره نهائيــا 

72 - سارى ابراهيم مصطفى تعلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   52554 قيد فى 09-07-2000 برقم ايداع  

2463 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

73 - عبد المطلب ابراهيم عبد المطلب سيد احمد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56075 قيد فى 

01-07-2002 برقم ايداع  1825 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

النشاط نهائيا

74 - سحر محمد الصاوي جاد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   61512 قيد فى 09-05-2006 برقم ايداع  

1573 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

75 - فوزى محمد على محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   67077 قيد فى 19-11-2009 برقم ايداع  4148 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

76 - فتحى عبد العزيز مصطفى القلة  تاجر فرد سبق قيده برقم   78866 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع  
2985 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

77 - محمد عبد البارى على عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51391 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع  

4462 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

78 - ايمان صبرى عبدا على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   64824 قيد فى 23-06-2008 برقم ايداع  
2153 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

79 - حسن محمد حسن ابوخضرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   66121 قيد فى 16-04-2009 برقم ايداع  1540 
وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 
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80 - أسامه عبد الستار السيد جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   71603 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

7596 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه نهائيا

81 - أيمن عبد المؤمن عبد الهادى الهيدبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72986 قيد فى 04-02-2013 برقم ايداع  
514 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

82 - بدر على محمود الرمادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94618 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع  8310 
وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

83 - اشرف السيد مليجي النعمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   100768 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع  
7941 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيــا 

84 - اشرف السيد مليجي النعمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   100768 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  
5518 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لترك التجاره نهائيــا 

85 - منير فرج منصور منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   100891 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  
5846 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد و ذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

86 - عطيه مجدي عطيه طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   101393 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  7163 
وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

87 - ايمان محمد على المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   52185 قيد فى 13-05-2000 برقم ايداع  1797 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

88 - اسلم مصطفى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   56117 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع  
1263 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل إلغاء الفرع للستغناء عنه نهائيــا 

89 - شعبان محمد مصطفى الغراب  تاجر فرد سبق قيده برقم   72955 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع  430 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد بسبب ترك التاجر التجاره نهائيآ

90 - عادل السيد محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   75311 قيد فى 04-03-2014 برقم ايداع  892 وفى 
تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

91 - ممتاز السيد محمد الجمسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77414 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع  5262 
وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

92 - عصام على طه النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84500 قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع  908 وفى 
تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

93 - حسان عبد الحفيظ حسان الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   88766 قيد فى 16-04-2018 برقم ايداع  

2940 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

94 - فتوح محمد جيوشى سليمان شقرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   91567 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  
564 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

95 - محمود احمد محمد بده  تاجر فرد سبق قيده برقم   97577 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  5383 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

96 - أحمد عبد المقصود أحمد السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64563 قيد فى 24-04-2008 برقم ايداع  
1485 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

97 - سهام عبد السلم السباعى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   79985 قيد فى 12-11-2015 برقم ايداع  
5576 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

98 - سوزان عبد الوهاب محمد عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   86867 قيد فى 12-10-2017 برقم 

ايداع  6563 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

99 - مرفت احمد عباس ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   91965 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع  1420 
وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 
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100 - مى مصطفى محمد السيد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   99518 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع  
2201 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال  التجارة نهائيا 

101 - لبيبه ابوبكر محمد ممتاز جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   98556 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  
7771 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

102 - ابراهيم شوقى اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   103456 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  
3710 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

103 - عطيه محمد محمد أبو عرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   57307 قيد فى 05-05-2003 برقم ايداع  

1184 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

104 - بسمه يوسف محمد المؤذن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91044 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع  9179 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

105 - محمود محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   92039 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  1597 

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

106 - ايه السيد عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95525 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  590 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

107 - اسلم محمد عبده محمود الصفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   105527 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع  

11548 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجاره نهائيا

108 - وليد حامد عبد العظيم ابو العزم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66082 قيد فى 09-04-2009 برقم ايداع  

1438 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

109 - صفاء زكريا أبو العينين أبو العينين  تاجر فرد سبق قيده برقم   69311 قيد فى 09-02-2011 برقم 

ايداع  480 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

110 - رشا محمد عبد السلم السايس  تاجر فرد سبق قيده برقم   99712 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  
2735 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا 

111 - ياسر فتوح محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   104022 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع  
5675 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيــا 

112 - هناء ابراهيم محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73777 قيد فى 24-06-2013 برقم ايداع  2717 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

113 - نجاه ابراهيم عبد الفتاح عبد ا اللبيشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   100979 قيد فى 2021-09-06 

برقم ايداع  6067 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

114 - زين العابدين سعيد زين شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   103008 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  

2073 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره نهائيا

115 - ابوالنور محمد محمد العبد السودانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   103095 قيد فى 14-03-2022 برقم 

ايداع  2401 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 

116 - ابراهيم عبد الرازق ابراهيم الفرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   104584 قيد فى 08-09-2022 برقم 

ايداع  7582 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لعتزال التجارة 
نهائيا 
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رأس المال

1 - طاهر عبد الفتاح عبد الرحمن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   61257 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع   

517 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - عارف عطيه عبدالغنى دياب تاجر فرد سبق قيده برقم   104085 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع   

5896 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - اسامه محمد عبد المجيد جاد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم   50977 قيد فى 19-10-1999 برقم ايداع   

3375 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

4 - اسلم نبوى عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   92359 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع   2340 

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

5 - احمد احمد محمد تعلب تاجر فرد سبق قيده برقم   97580 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع   5388 فى 

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

6 - سميحه محمد فتحى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   57975 قيد فى 04-10-2003 برقم ايداع   

2820 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

7 - سحرغريب محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62492 قيد فى 25-12-2006 برقم ايداع   4320 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

8 - احمد سمير على خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم   85737 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع   3798 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - عاطف وهبه وهبه عطية البتانونى تاجر فرد سبق قيده برقم   86967 قيد فى 22-10-2017 برقم ايداع   

6801 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

10 - حامد عبد الواحد جابر عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   77938 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع   849 

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

11 - بدوى حامد شاكر بدوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81180 قيد فى 09-03-2016 برقم ايداع   

1707 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

12 - ابراهيم محفوظ ابراهيم ابو زينه تاجر فرد سبق قيده برقم   84401 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع   

695 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

13 - مرتضى سعيد مرتضى صبيحه تاجر فرد سبق قيده برقم   91530 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع   

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

14 - سامى عبدا عامر جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   59643 قيد فى 05-09-2011 برقم ايداع   3189 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

15 - ابراهيم سالم عبد الرحمن رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   73741 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع   

2613 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

16 - حامد عبد الواحد جابر عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   77938 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع   849 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - عاصم محمود عبد المطلب المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   82552 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع   

4948 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

18 - عبدالناصر عبدا عبدا حسن الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم   100185 قيد فى 13-06-2021 برقم 

ايداع   4003 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

19 - محمد الحسينى محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   105739 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع   

900 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - عرفه محمد امين حسين سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   82563 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع   

4971 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  210,000.000
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21 - محمد بلل محمد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   97915 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع   

6217 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - اماني سعيد حامد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   102573 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع   757 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

23 - احمد رمضان ابو اليزيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   81267 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع   

1905 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - محمد صديق عبد اللطيف احمد عسل تاجر فرد سبق قيده برقم   85293 قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع   

2798 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - احمد حامد حامد بلطة تاجر فرد سبق قيده برقم   91400 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع   168 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

26 - اسامه محمد عبد الرحيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   86639 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع   

6078 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

27 - يوسف عاطف سعيد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم   88497 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع   

2179 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

28 - ايمان محمود محمد حسن ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم   90581 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع   

8088 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

29 - اسماء محمد فريد ابو مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   78124 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع   1273 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

30 - طارق عبدالعاطى عبدالفتاح عويضه تاجر فرد سبق قيده برقم   97874 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع   

6103 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

31 - نادر الدسوقى عبدالواحد السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   98623 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   

10 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - هانى ابراهيم محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   100827 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع   5707 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - محمد سالمان السيد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   94379 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع   

7713 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

34 - تعديل السم التجاري ليصبح : احمد ماهر عبد القادر الفيومي )الفيومي للستيراد و التصدير و التوريدات 

العامه و خدمات النقل( تاجر فرد سبق قيده برقم   94593 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع   8254 فى تاريخ  

14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  540,000.000

35 - محمود عادل محمد اسامى تاجر فرد سبق قيده برقم   105749 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع   941 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - جمال عبد الناصرالسيد منصور عيطه ) عيطه لتجارة وتوزيع المنظفات الصناعيه ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم   60602 قيد فى 11-10-2005 برقم ايداع   2851 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

37 - تامر ابرهيم عبد الوارث ابو زهو تاجر فرد سبق قيده برقم   85676 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع   

3658 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

38 - تقا رجب شبل ابوحاموله تاجر فرد سبق قيده برقم   104362 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع   6856 

فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

39 - اشرف مصطفى احمد ابو قورة تاجر فرد سبق قيده برقم   92757 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع   

3411 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - كيرلس بشري حليم بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم   93765 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع   6076 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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41 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   70816 قيد فى 22-12-2011 برقم ايداع   

4528 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  510,000.000

42 - ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   104965 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع   

9100 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

43 - سعيد قطب عوض ا خليف تاجر فرد سبق قيده برقم   104545 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع   

7428 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

44 - محمود جمال الدين عثمان الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم   38819 قيد فى 20-04-1988 برقم ايداع   

1038 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  205,000.000

45 - عمرو عبد السميع امام عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   89245 قيد فى 13-06-2018 برقم ايداع   

4356 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

46 - محمد احمد عبدالغفار المصري تاجر فرد سبق قيده برقم   101399 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع   

7174 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

47 - محمد على ابو العنين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   77723 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع   357 

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

48 - انتصار السيد عبد الغنى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   94461 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع   

7916 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - يوسف لطفي عوض ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   96711 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع   

3423 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - احمد محمد عراقى ابو خضرة تاجر فرد سبق قيده برقم   96944 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع   

3964 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

51 - امير سعيد محمد البسومي تاجر فرد سبق قيده برقم   105782 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع   1126 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

52 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   70816 قيد فى 22-12-2011 برقم ايداع   

4528 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  520,000.000

53 - علء عبد الغنى محمود جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   73765 قيد فى 23-06-2013 برقم ايداع   2680 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - مى قطب محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   88708 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع   2721 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

55 - فتحى عشماوى صالح حميد تاجر فرد سبق قيده برقم   88804 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع   3052 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

56 - ايمن السيد عبدا الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   104057 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع   5803 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

57 - اسلم ابراهيم حسن محمد ابو هوى تاجر فرد سبق قيده برقم   104540 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع   

7417 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - سيد فوزى بيومى قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   104550 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع   7450 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - احمد ابراهيم العشماوى ابوهنديه تاجر فرد سبق قيده برقم   105975 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع   

2206 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

60 - اسلم محمد حامد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم   75595 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع   1533 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

1 - عصام ابو العل حسن الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    52401 قيد فى 17-06-2000 برقم ايداع    

2199 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

مدرسه الصنايع من شارع عبدا سعفان بملك/ ابوالعل حسن حسين الجندى

2 - وائل عبد الرازق على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    66420 قيد فى 11-06-2009 برقم ايداع    

2277 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل المحل  المقيد برقم 

117956 الكائن بناحيه شارع امير الجيش مركز بلبيس بغرض تجاره مجوهرات ليصبح محل رئيسى اخر- 

والغاءه الستغناء عنه

3 - ثناء عبد اللطيف احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    75584 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع    

1503 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

/ قنديل احمد قنديل خضر

4 - سعيد محمد مصلحى غنيم ابو سحبل تاجر فرد سبق قيده برقم    88022 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع    

923 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / شبين 

الكوم ش/ حامد نصار البر الشرقى بملك / الدسوقى - وفاء - نجلء وساميه نجيب الدسوقى شلبى

5 - احمد زكريا عبدالدايم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    99286 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    743 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح : ملك ورثه/ 

احمد زكي سالمان و تعديل النشاط ليصبح : مصنعات لحـوم

6 - احمد زكريا عبد الدايم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    99286 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    1622 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح : ملك ورثه/ 

احمد زكي سالمان

7 - فريد محمد شوقى عبدالمحسن صبيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    100632 قيد فى 01-08-2021 برقم 

ايداع    5153 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح 

: ملك عبد المحسن شوقي عبد المحسن صبيحه

8 - محمد امام ابراهيم طعيمة تاجر فرد سبق قيده برقم    84451 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع    805 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح الباجور - شارع 

بنها بملك امام ابراهيم امام طعميه

9 - محمد امام ابراهيم طعيمة تاجر فرد سبق قيده برقم    84451 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع    805 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحية شارع الجيش - بملك 

محمد سمير الشهى  بنفس النشاط والمدير وقيد برقم تابع 84451 واودع برقم 1388 بتاريخ 2023/2/2

10 - اسلم نبوى عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    92359 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع    

2340 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

عبدالفتاح فرج من شارع جمال عبدالناصر بملك محمد احمد محمد قشقوش

11 - محمود رجب السيد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    69673 قيد فى 12-04-2011 برقم ايداع    1348 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك الطالب )

محمود رجب السيد علم(

12 - احمد سمير على خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    85737 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع    3798 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 28شارع الجلء البحرى بجوار بنك 

مصر بملك/ ربيع عبدالمغنى السيد

13 - محمد صبحي احمد عبدالوهاب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    102719 قيد فى 09-02-2022 برقم 

ايداع    1217 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

شارع أحمد القرع بحرى السكه الحديد بملك/ صبحى أحمد عبد الوهاب
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14 - دنيا حمدي محمد حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    105549 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع    

11638 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك/ 

عصام رسلن عبدالغنى فرج

15 - ابراهيم محفوظ ابراهيم ابو زينه تاجر فرد سبق قيده برقم    84401 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    

695 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع المودع برقم 4715 

فى 2018/7/5 والمقيد برقم تابع 84401 شبين الكوم والكائن بناحية الخضره مركز الباجور بملك محفوظ 

ابراهيم محفوظ ابو زينه والخاص بنشاط مخزن لتجارة وبيع اطارات وبطاريات وذلك للستغناء عنه نهائيا

16 - ابراهيم محفوظ ابراهيم ابو زينه تاجر فرد سبق قيده برقم    84401 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    

695 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع المودع برقم 4716 

فى 2018/7/5 والمقيد برقم تابع 84401 شبين الكوم والكائن بناحية الخضره مركز الباجور بملك / محفوظ 

ابراهيم محفوظ ابو زينه والخاص بنشاط / مخزن لتجارة وبيع اطارات وبطاريات وقطع غيار معدات ثقيله وذلك 

للستغناء عنه نهائيا

17 - ابتسام يوسف متولي حرحش تاجر فرد سبق قيده برقم    103057 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    

2262 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح شارع 

البطل احمد عبدالعزيز بملك احمد وسامى وعاطف اسماعيل هيكل

18 - ايرينى فؤاد حنا سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    105435 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    11064 

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

فايق عزيز

19 - طاهر سعيد عفيفى هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    86562 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع    5892 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح : ملك حازم 

محمد عبد المعطي سعد

20 - محمد على ابو العنين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    77723 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    357 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بندر سمالوط ش/ مصر والسودان بملك / 

محمود ابراهيم محمود

21 - عرفه محمد امين حسين سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم    82563 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع    

4971 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحية سرسنا بملك 

فوزى محمد امين حسين سلطان بغرض تجارة اعلف وقيد برقم تابع 82563 واودع برقم 1614 بتاريخ 

2023/2/8

22 - كمال محمد منير شبل والى تاجر فرد سبق قيده برقم    103724 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

4650 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

الطالب ) كمال محمد منير شبل والى (

23 - محمود صبحى على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    105807 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1293 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الراهب-بملك/عبدالحميد 

عبدالستار محمد

24 - تم تعديل السم التجارى ليصبح عماد محمد حسن القرش تاجر فرد سبق قيده برقم    62314 قيد فى 

12-11-2006 برقم ايداع    3835 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص بنشاط ثلجه حفظ اسماك وذلك للستغناء عنه

25 - هيبة عبد السلم محمود الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    64353 قيد فى 17-03-2008 برقم ايداع    

985 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر حمام 

بملك عبد الغنى عطية الفقى
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26 - باسم صلح رمضان سليط تاجر فرد سبق قيده برقم    83714 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    

7575 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة شبين 

الكوم عقار رقم 29 شارع / طلعت حرب البر الشرقى بملك / احمد السيد محمد ونشاطه / مكتب توريدات فيما عدا 

النت وتوريد العماله اودع برقم 1695 لسنة 2023 وقيد برقم تابع 83714 شبين الكوم

27 - السيد قطب عبد الواحد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    87309 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

7728 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 
المودع برقم 2706 وذلك للستغناء عنه نهائيا 

28 - السيد قطب عبد الواحد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    87309 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

7728 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منشأة 

الشريكين بملك احمد ابو سريع محمد

29 - السيد قطب عبد الواحد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    87309 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع    

2706 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منشأة 

الشريكين بملك مصطفى ابراهيم مصطفى

30 - زينب أحمد قطب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    91208 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع    9656 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحية شارع بورسعيد بملك 

ابراهيم شوقى السباعى الغزالى بغرض بيع اجهزه كهربائيه وقيد برقم تابع 91208 واودع برقم 1708 بتاريخ 

2023/2/9

31 - حاتم محمد محمد الجيار تاجر فرد سبق قيده برقم    96974 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    4024 

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

محمد الجيار

32 - جعفر قابل امين جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم    51483 قيد فى 24-01-2000 برقم ايداع    276 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15افتتاح فرع بناحيه  شارع محمد كامل حسين 

بنفس الغرض والمدير وقيد برقم 32534 بتاريخ 2023/2/12 غرفة القاهرة المميز

33 - عبد المرضى حبيب سعيد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    68383 قيد فى 21-07-2010 برقم ايداع    

2625 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الباجور - ش/ صبحي مطر ملك 

سعد زغلول محمد السيد و نشاطه مخزن لتجاره الكاوتش و البطاريات

34 - مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    86024 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    4427 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم - ش/ 

ابن الفارض - ميدان سيدى خميس ملك مينا عماد مترى جرجس

35 - مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    86024 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    4427 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم - ش/ 

سعيد راضى ملك ماهر يونان نسيم

36 - مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    86024 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    2459 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم - ش/ 

سعيد راضى ملك ماهر يونان نسيم

37 - مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    86024 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    2459 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم - ش/ 

ابن الفارض - ميدان سيدى خميس ملك مينا عماد مترى جرجس

38 - اسامه محمد عبد الرحيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    86639 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

6078 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه مساكن 

المحور القديم المتفرع من طلعت حرب بملك/ عمرو السيد عبدالحميد بغرض مخزن لتجاره مستحضرات تجميل 

ولوازم الصيدليات فيما عدا مجالت الدويه
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39 - يوسف عاطف سعيد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    88497 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    

2179 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 9 شارع 

طلعت حرب برج طلعت حرب الدور الول شقه 5 شبين الكوم بملك سامح حسين حسين

40 - نادية سليمان معوض على تاجر فرد سبق قيده برقم    92580 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع    2901 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك هناء عبدالسلم 

محمد

41 - عبدالستار سعيد محمود خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    101518 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    

7441 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح بناحية 

شبين الكوم اول شارع رشدى كبش متفرع من شارع 6 اكتوبر ) عاصم حما ( بكفر المصيلحه بملك ورثه 

عبدالرحمن محمد سمك

42 - محمد وجدى عبدالمقصود احمد الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم    102528 قيد فى 20-01-2022 برقم 

ايداع    607 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية سبك 

الضحاك بملك / حمدى السيد على ونشاطه / بيع وصيانة تكيف وفلتر ومقاولت عامه اودع برقم 1746 لسنة 

2023 وقيد برقم تابع 102528 شبين الكوم

43 - حاتم احمد السيد مرسى محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم    83562 قيد فى 15-11-2016 برقم ايداع    

7235 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

/ احمد دسوقى احمد

44 - اسامه محمد عبدالرحيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    86639 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع    

1731 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح مساكن 

المرور القديم المتفرع من ش/ طلعت حرب بملك / عمرو السيد عبد الحميد

45 - اسامه محمد عبد الرحيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    86639 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

6078 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح مساكن 

المرور القديم المتفرع من ش/ طلعت حرب بملك / عمرو السيد عبد الحميد

46 - كيرلس عبد الشهيد عيسى ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    100941 قيد فى 2021-09-01 

برقم ايداع    5979 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان 

الفرع ليصبح / برج الرواد شارع ناجى شتله بملك/ عبد الشهيد عيسى ابراهيم منصور

47 - كيرلس عبد الشهيد عيسى ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    100941 قيد فى 2021-09-01 

برقم ايداع    5979 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان 

ليصبح عقار رقم 25شقه رقم 1 بجوار ستوديو ستار القديم شارع عبدالمنعم حمزه من شارع صبري ابوعلم بملك / 

سامح ابراهيم ابوالفتح محمد ونوع

48 - كيرليس عبدالشهيد عيسي ابراهيم موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    100941 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع    11226 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان 

الفرع ليصبح / برج الرواد شارع ناجى شتله بملك/ عبد الشهيد عيسى ابراهيم منصور

49 - كيرليس عبدالشهيد عيسي ابراهيم موسي تاجر فرد سبق قيده برقم    100941 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع    11226 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان 

المحل الرئيسى ليصبح / عقار رقم 25شقه رقم 1 بجوار ستوديو ستار القديم شارع عبدالمنعم حمزه من شارع 

صبري ابوعلم بملك / سامح ابراهيم ابوالفتح محمد

50 - اسامه عبد الحفيظ عبد الفتاح نوفل تاجر فرد سبق قيده برقم    102505 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

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

عبدالحفيظ عبدالفتاح حافظ نوفل
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51 - سعيده عبد العزيز عبد الرحمن طمان تاجر فرد سبق قيده برقم    65016 قيد فى 29-07-2008 برقم 

ايداع    2618 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك/ سعيده عبد العزيز عبد الرحمن طمان

52 - رضا مجدى حليم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم    68945 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    3946 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ميدان عصمت بملك/ مجدى حليم بشاى

53 - تعديل السم التجاري ليصبح : احمد ماهر عبد القادر الفيومي )الفيومي للستيراد و التصدير و التوريدات 

العامه و خدمات النقل( تاجر فرد سبق قيده برقم    94593 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    8254 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بنشاط / استيراد وتصدير فيما 

عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 بناحية مدينة تل ش/ احمد عبد العزيز بملك / سعيد طه محمد ابو 

المكارم اودع برقم 1889 لسنة 2023 وقيد برقم تابع 94596 شبين الكوم

54 - كريم عادل رأفت محمد العشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    105140 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    

9748 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية سبك الضحـاك ملك امين اسعد 

غطاس

55 - رضا حمدى محمد دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم    95859 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    1322 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بناحية قرية حلب اول 

دخلة حلب ثانى العامريه ونشاطه تجارة سيارات اودع برقم 1969 لسنة 2023 وقيد برقم 70893 غرفة 

اسكندريه

56 - كيرلس بشري حليم بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم    93765 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    6076 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح ميت ابو الكوم ـ 

طريق تل الشهداء

57 - عبد المطلب ابراهيم عبد المطلب سيد احمد عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم    56075 قيد فى 

01-07-2002 برقم ايداع    1825 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم 

شطب الفرع الكائن بناحية القصر ش/ مصعب بن عمير متفرع من ش/ المدينه المنوره مودع برقم 896 لسنة 

2003 ومقيد برقم دائم 4790 القصر

58 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    70816 قيد فى 22-12-2011 برقم 

ايداع    4528 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحيه بملك/ 

الخضرى الخضرى سيد احمد بغرض تصنيع الرخام الصناعى وقيد برقم تابع 70816 واودع برقم 2016 

بتاريخ 2023/2/19

59 - شنودة ميلد منصور جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    78965 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع    

3217 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح كفر 

البتانون عزبه نجيب - بملك شنوده ميلد منصور جرجس

60 - على رجب علي جلله تاجر فرد سبق قيده برقم    100711 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع    5365 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل اسم المالك ليصبح : ملك على 

رجب علي جلله

61 - امل مصطفي سالم عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    104094 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    5925 

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

نبيل السيد محمد ابو خلبه

62 - ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    104965 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

9100 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم افتتاح فرع بنشاط محطة وقود 

بناحية طريق بلبيس الزقازيق بعد ميدان الطياره - ابو سمران - بلبيس - الشرقيه بملك / شركة بترومين مصر 

ويمثلها / على سليم الحوفى اودع برقم 4190 لسنة 2023 وقيد برقم 204307 الزقازيق المميز
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63 - محمد عبد البارى على عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم    51391 قيد فى 05-01-2000 برقم ايداع    

51 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسي الخر الكائن 

بناحيه / البنداريه ونوع تجارته / مكتب استيراد وتصديرالمودع برقم 4462

64 - محمد عبد البارى على عبد البارى تاجر فرد سبق قيده برقم    51391 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

4462 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسي الخر 

وذلك للستغناء عنه

65 - أحمد عبد الستار عبد العظيم خير ا تاجر فرد سبق قيده برقم    64229 قيد فى 12-02-2008 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل مستوى القيد ليصبح فرع 

للحل المقيد برقم 7943 والخاص بناحية نقباس مركز بنها - القليوبية - بملك / يوسف سعد جبرمكتب غرفة بنها

66 - أسامه عبد الستار السيد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    71603 قيد فى 20-05-2012 برقم ايداع    

2015 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحية تل 

طريق تل طنوب والخاص بنشاط / بيع مطابخ الوميتال واكسسواراتها  المودع برقم 7596 لسنة 2021 والمقيد 

برقم تابع 71603 شبين الكوم

67 - السيد محمد طاهر السيد محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    72127 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع    

3348 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة شبين 

الكوم ش/ الجلء البحرى بملك / محمد عامر عبد الوهاب ونشاطهخدمات كمبيوتر وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميره اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه اودع برقم 2122 وقيد برقم تابع 72127 شبين الكوم

68 - سعيد امجد سعيد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم    84043 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    8285 

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

الرحيم حسين حسين

69 - محمد ابراهيم محمد عبد الونيس تاجر فرد سبق قيده برقم    84518 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع    

935 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح زاويه 

البقى الشهداء بملك عبدالمجيد عبدالمجيد عبدالونيس

70 - يحيى زكريا عبد ا السيد عباسى تاجر فرد سبق قيده برقم    100315 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    

4366 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 43 شارع 

جسر نهر النيل بير شمس بملك باسم  زكريا عبدا عباس

71 - اسلم مصطفى محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    56117 قيد فى 08-07-2002 برقم ايداع    

1924 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين 

الكوم  - امتداد ش/ طلعت حرب - برج التعمير رقم 3 ملك ابراهيم صبحي محمد

72 - اسلم مصطفى محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    56117 قيد فى 08-07-2002 برقم ايداع    

1924 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية إلغاء الفرع المودع برقم 1263 
في 2017/02/20 للستغناء عنه نهائيــا 

73 - عبد ا ابراهيم زكى عبسة تاجر فرد سبق قيده برقم    79277 قيد فى 13-08-2015 برقم ايداع    

3943 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك / ابراهيم 

زكي عبسه

74 - محمد محمود عطا درويش جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    85967 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع    

4321 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية فرع للنشـاط بناحيه شبين الكوم - 

البر الشرقي - ش/ ذكي شبانه ملك حامد عبد الصمد احمد شنب

75 - على شحاتة على عبدالمجيد ابوعثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    94151 قيد فى 26-09-2019 برقم 

ايداع    7086 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل ليصبح بناحية 

البتانون عقار رقم 36 بجوار مسجد ابو بكر الصديق بملك / عبد الحليم فتحى عبد الحليم محمد
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76 - محمود جمال الدين عثمان الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    38819 قيد فى 20-04-1988 برقم ايداع    

1038 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل رقم القيد 57223 ليصبح 

رقم تابع 38819 وذلك لجعله فرع شبين الكوم شارع جمال عبدالناصر بجوار كلية الهندسة بملك محمود جمال 

الدين عثمان الجندى بغرض تجاره ماكينات تصوير ومستلزماتها

77 - سحر سعيد مصطفى السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    73305 قيد فى 27-03-2013 برقم ايداع    

1379 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح / كفر 

قرشوم بملك / فاطمه متولي الرفاعي الغنيمي

78 - مصطفى سعيد شحاته عماره تاجر فرد سبق قيده برقم    74288 قيد فى 10-10-2013 برقم ايداع    

4004 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 14 ش /

غريب عبد الشهيد الجندي طريق الماي القديم بملك ضياء محمد فريد عبد الفتاح

79 - محمد السيد عبدالستار ابوسعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    90006 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    

6552 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

ميدان السعاف طريق الماى بملك/ نجلء عبد المنعم حسين السيد

80 - محمد عبدالعزيز محمد طايل تاجر فرد سبق قيده برقم    91481 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع    

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

محمد عبدالعزيز محمد طايل

81 - دعاء حسن السيد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    98394 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع    

7365 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 2335 لسنة 2021 والمقيد برقم دائم 27576 منوف ليصبح فرع

82 - خالد احمد سعيد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم    103848 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    5068 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع الغفاره 

بملك/ سعيد محمود مصطفى ابو دومه

83 - جابر فوزي عبد العزيز عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    104500 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع    7288 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك / السيد عبدالمقصود احمد الخواجه

84 - محمود جمال الدين عثمان الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    38819 قيد فى 13-04-2003 برقم ايداع    

998 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شبين الكوم شارع جمال عبدالناصر 

بجوار كلية الهندسة بملك محمود جمال الدين عثمان الجندى

85 - محمد خفاجى عامر شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    67599 قيد فى 02-03-2010 برقم ايداع    823 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح 121 شارع طلعت 

حرب البر الشرقى ـ شبين الكوم بملك / احمد فرج شحاتة

86 - ابتسام عبد العظيم عبد النبى الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم    72098 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع    

3284 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

/ احمد محمود السيد عيد

87 - هناء محمود عبد الغنى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    87741 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع    

196 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بخاتى بملك/ طارق عبد الحميد 

أحمد عبدله

88 - نور لبيب عبد الحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم    73057 قيد فى 17-02-2013 برقم ايداع    715 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك / مهدى 

ابو التنا حسينى الصواف
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89 - محمد على ابو العنين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    77723 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    357 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح فرع بناحية شارع مصر اسوان المعنى 

بملك محمود ابراهيم محمود بغرض منفذ بيع وسائل النقل الثقيل والخفيف ومشتملتها وقيد برقم 100909 واودع 

برقم 3238 بتاريخ 2023/2/26

90 - ايمن عبد المرضى محمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    78958 قيد فى 15-06-2015 برقم 

ايداع    3203 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك / احمد عبدالمرضى محمد

91 - احمد محمد عراقى ابو خضرة تاجر فرد سبق قيده برقم    96944 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    

3964 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

شارع طلعت حرب برج السلم بملك/ محمد معتمد عبد الحميد

92 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    70816 قيد فى 22-12-2011 برقم 

ايداع    4528 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحيه 

البتانون بملك الخضرى الخضرى سيد احمد شمس الدين بغرض مكتب مقاولت عامه وقيد برقم تابع 70816 

واودع برقم 2480 بتاريخ 2023/2/27

93 - مى قطب محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    88708 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع    2721 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة الباجور  

طريق ترعة الفواره بى العرب بملك / ابراهيم حمدى موسى ونشاطه تصنيع وتقطيع وتغليف وحفظ اللحوم اودع 

برقم 2434 لسنة 2023 وقيد برقم تابع88708 شبين الكوم

94 - عبد المحسن سعيد شمس الدين عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم    89076 قيد فى 17-05-2018 برقم 

ايداع    3863 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح 

بملك / عبدالمحسن سعيد شمس الدين

95 - محمد نبيل السعيد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    63064 قيد فى 07-05-2007 برقم ايداع    1504 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه ش/عصام حما 

بملك/ شيماء عبدالعال السيد بغرض/تجارة المحمول والكسسوارات اودع برقم 2538فى2023/2/28 وقيد برقم 

تابع63064

96 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    

3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة بركة 

السبع ش/ عبد السلم عارف ) عبد المنعم رياض ( ونشاطه خدمات الكمبيوتر والنترنت اودع برقم 2492 لسنة 

2023 وقيد برقم تابع 70286 شبين الكوم

97 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    

3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع مدينة قويسنا شارع 

حافظ نصر بملك / ورثة المرحوم محمود حافظ نصر ونشاطه خدمات كمبيوتر وانترنت اودع برقم 2495 لسنة 

2023 وقيد برقم تابع 70286 شبين الكوم

98 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    

3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة شبين 

الكوم  محل رقم 2 عماره رقم 19 مساكن التعاونيات ش/ الجلء البحرى بملك / محمد عبد النبى عبد الهادىاودع 

برقم 2499 لسنة 2023 وفيد برقم تابع 70286 شبين الكوم

99 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    

3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة 

اشمون ش/ بورسعيد بملك / ربيع على الفيومى ونشاطه خدمات كمبيوتر وانترنت اودع برقم 2517 لسنة 2023 

وقيد برقم تابع 70286 شبين الكوم
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100 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم 

ايداع    3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

مدينة منوف ش/ بورسعيد القبلى امام موقف التوبيس برج السرور بملك / نسرين محمد جلل محمد عبد العليم 

الغرباوى ونشاطه خدمات كمبيوتر والنترنت اودع برقم 2509 لسنة 2023 وقيد برقم تابع 70286 شبين الكوم

101 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم 

ايداع    3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينة السادات محل رقم 

1 قطعه رقم 30 محور خدمات الحى الثانى بملك / عبد الحميد حسن عبد الحميد عبد الحليم ونشاطه خدمات 

كمبيوتر وانترنت اودع برقم 2522 لسنة 2023 وقيد برقم تابع 70286 شبين الكوم

102 - عبد الحميد محمد عبد الحميد الشليبى تاجر فرد سبق قيده برقم    70286 قيد فى 17-08-2011 برقم 

ايداع    3079 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

مدينة شبين الكوم 63 ش/ الجلء البحرى بملك / محمد محمود حسن عرنوس ونشاطه خدمات الكمبيوتر 

والنترنت اودع برقم 2532 لسنة 2023 وقيد برقم تابع 70286 شبين الكوم

103 - محمد سعيد عبدالهادى الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    88595 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

2437 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15 قصر الؤلؤه الفجاله بنفس 

الغرض والمدير وقيد برقم 435565 بتاريخ 2023/2/28 مكتب القاهره المميز

104 - هيثم الصاوي احمد الصاوي الجدر تاجر فرد سبق قيده برقم    91350 قيد فى 02-01-2019 برقم 

ايداع    38 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 2 

عمائر الزراعين شارع جمال عبد الناصر الحى الغربى بملك/ أسامه ابراهيم السيد السعدنى

105 - محمد لطفى عبد الغفار بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    102216 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع    

9242 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح  بملك 

شعبان عبد الخالق ابراهيم

106 - اشرف صبحى محمد شراره تاجر فرد سبق قيده برقم    104038 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

5741 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية دناصور ملك اسامه صبحي محمد 

شراره و نشاطه تجـاره حبوب
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النشاط

1 - عصام ابو العل حسن الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  52401 قيد فى 17-06-2000 برقم ايداع    2199

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره

2 - عبدالقادر السيد عبدالقادر البشيطى تاجر فرد سبق قيده برقم  99153 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    

1282وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مستلزمات التدخين الى النشاط 

الصلى

3 - احمد زكريا عبد الدايم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  99286 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    1622

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : مصنعات لحـوم

4 - فريد محمد شوقى عبدالمحسن صبيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  100632 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع    

5153وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : توريدات عموميـه )ما عدا 

توريد العماله و خدمات النترنت(

5 - اسلم نبوى عباس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  92359 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع    2340

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 

19 والفقرة 36 من المجموعه 36 من المجموعه 6 وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك

6 - احمد احمد محمد تعلب تاجر فرد سبق قيده برقم  97580 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    5388وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد الى النشاط الصلى فيما عدا المجموعه 

19 والفقرة 36 من المجموعه 6 وذلك وفقا للوائح القوانين المنظمه لذلك

7 - احمد سمير على خلف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  85737 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع    3798وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتبه فيما عدا تصوير المستندات

8 - مصطفى محمود احمد الودن تاجر فرد سبق قيده برقم  105710 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    784

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب متعهد نقل عمال ) فيما عدا 

توريد العمالة(

9 - حامد عبد الواحد جابر عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  77938 قيد فى 16-02-2015 برقم ايداع    849

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط بيع مفروشات الى النشاط الصلى

10 - مرتضى سعيد مرتضى صبيحه تاجر فرد سبق قيده برقم  91530 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    

481وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تصنيع وتجهيز اللحوم

11 - ليلى عبدالفتاح طلبه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94126 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    7039

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع أخشاب وموبيليا

12 - عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح السيد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  78053 قيد فى 03-03-2015 برقم ايداع    

1130وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط وحدة خلط وجرش حبوب وأعلف 

الى النشاط الصلى

13 - أحمد مصطفى أحمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  63835 قيد فى 15-11-2007 برقم ايداع    3626

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

14 - لطيف سيد احمد السيد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  72443 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع    4096

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع اجهزه كهربائيه

15 - محمد على ابو العنين الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  77723 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    357

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط بيع وسائل النقل التقيل والخفيف ومشتملته 

بالنسبه للمحل الرئيسى

16 - احمد عبد القادر بدر الدين الزق تاجر فرد سبق قيده برقم  82564 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع    

4973وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه )توريد و انشاء محطات التبريد و التهويه 

و الستشارات الهندسيه( الي النشاط الصلي
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17 - هيام السيد احمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  88673 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    2624وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع اجهزه منزليه الي النشاط الصلي

18 - محمد بلل محمد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  97915 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    

6217وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : مطعم و كافيـه

19 - كمال محمد منير شبل والى تاجر فرد سبق قيده برقم  103724 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

4650وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل التشاط ليصبح حظيرة مواشى حلبة و 

تجارتها

20 - محمد رجب حامد الهبل تاجر فرد سبق قيده برقم  105228 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    10063

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمي النشاط ليصبح: مصنـع مواسير بلستيك و 

تصنيع منتجات لدائنيه متنوعه حبيبات و مخلوط بي في سي تحبيب و خلط

21 - باسم صلح رمضان سليط تاجر فرد سبق قيده برقم  83714 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    7575

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / مكتب توريدات فيما عدا النت وتوريد 

العماله

22 - السيد قطب عبد الواحد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  87309 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    

7728وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع حلوة طحينية

23 - السيد قطب عبد الواحد المنشاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  87309 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع    

2706وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع مواد غذائية ) حلوة 

طحينية (

24 - اسراء رفعت عبد المنعم الفقي تاجر فرد سبق قيده برقم  96486 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2931وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مكتب مساحه والبترول والعلوم 

الطبيه واسعافات اوليه تمريضيه وتكنولوجيا وحاسب الى فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه وتوريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه

25 - احمد بهاء الدين احمد شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  104832 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع    

8581وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط استبدال صيانه اجهزه اطفاء الحريق 

الحديثه وتركيب شبكات الحريق والنذار اللى واليدوى بعد الحصول على التراخيص اللزمه الى النشاط الصلى

26 - مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  86024 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    2459وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : بيـع أدوات منزلية جمله و تجارة 

الثلجات والسخانات والغسالت

27 - مينا عماد مترى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  86024 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    4427وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : تجـاره ادوات كهربائيه ومنزليه

28 - اسامه محمد عبد الرحيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  86639 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

6078وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مخزن لتجاره مستحضرات التجميل 

ولوازم الصيدليات فيما عدا مجالت الدويه

29 - محمد وجدى عبدالمقصود احمد الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم  102528 قيد فى 20-01-2022 برقم 

ايداع    607وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / بيع وصيانة تكيف وفلتر 

ومقاولت عامه

30 - صابر عبد الحميد اسماعيل فرج ) المستقبل لتجارة موادالبناء ( تاجر فرد سبق قيده برقم  85695 قيد فى 

25-05-2017 برقم ايداع    3702وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات 

فيما عدا النترنت

31 - عرفه رمضان عرفه سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  95526 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع    591وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح مطعم مأكولت
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32 - رضا مجدى حليم بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  68945 قيد فى 10-11-2010 برقم ايداع    3946وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره

33 - لطيف سيد احمد السيد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  72443 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع    4096

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع ادوات منزلية الى النشاط الصلى

34 - تعديل السم التجاري ليصبح : احمد ماهر عبد القادر الفيومي )الفيومي للستيراد و التصدير و التوريدات 

العامه و خدمات النقل( تاجر فرد سبق قيده برقم  94593 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    8254وفى تاريخ  

14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 

من المجموعه 6( وتوريدات عامه )فيما عدا النت وتوريد العماله(

35 - رضا حمدى محمد دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم  95859 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    1322

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / تجارة سيارات

36 - اشرف مصطفى احمد ابو قورة تاجر فرد سبق قيده برقم  92757 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    

3411وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا النترنت 

والعماله

37 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  70816 قيد فى 22-12-2011 برقم ايداع    

4528وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع رخام الصناعى

38 - ايمان حامد احمد الفيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  104795 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع    8421

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح اون لين الى النشاط الصلى / تعليم 

ذكى واكتشاف الموهوبين فيما عدا المن والحراسه والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه

39 - ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  104965 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

9100وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط محطة وقود

40 - السيد محمد طاهر السيد محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  72127 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع    

3348وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / خدمات كمبيوتر وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميره اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه

41 - محمد محمد ابو الفتح الدسوقى الدبى تاجر فرد سبق قيده برقم  87828 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    

399وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح بقاله وتجاره موادغذائيه

42 - اسلم مصطفى محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  56117 قيد فى 08-07-2002 برقم ايداع    1924

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع / استزراع الراضى المستصلحه ) اقل من عشـرون الف فدان ( / 

تجاره وتوزيع السمده والمواد الكيماويه والكيماويات والمخصبات الزراعيه ومبيدات الفات الزراعيه والعلف 

الحيوانيه والمحاصيل الزراعيه و بذور التقاوى و الفاكهه و الخضروات ومستلزمات ومعدات النتاج الزراعى 

ومستلزمات و معدات الري الحديث واقامه محطات لتحليه المياة و الري /تعبئه المنتجات الزراعيه بكل انواعها 

لدي الغير وكذلك تعبئه السمده والكيماويات والمواد الغذائيه والعصائر بكل انواعها لدي الغير والتجميع والتشوين 

والتخزين والنقل في اجوله لكل ما سبق والدخول في المناقصات والمزادات و التصدير والتوكيلت التجاريه

43 - عبد ا ابراهيم زكى عبسة تاجر فرد سبق قيده برقم  79277 قيد فى 13-08-2015 برقم ايداع    3943

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع موبيلت

44 - رضوه امجد فتحي طه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105206 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    

9972وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مطعم وجبات سريعه الى النشاط 

الصلى

Page 44 of 66 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

45 - مصطفى محمد محمود بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  67302 قيد فى 11-01-2010 برقم ايداع    103

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب تصدير في حدود اللؤائح 

والقوانين المنظمة لذلك

46 - سحر سعيد مصطفى السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  73305 قيد فى 27-03-2013 برقم ايداع    

1379وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بقاله تموين

47 - جابر ابراهيم على شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  73488 قيد فى 30-04-2013 برقم ايداع    

1923وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل العنوان ليصبح مخبز بلدى

48 - عبدالسلم عادل عبدالسلم بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  93540 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع    

5455وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت

49 - ياسمين صلح الدين عبدالحليم عثمان ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم  72615 قيد فى 28-11-2012 برقم 

ايداع    4461وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب تصدير فى 

حدود ما تقره التعليمات

50 - سماح سعيد على عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  58514 قيد فى 03-04-2004 برقم ايداع    830

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

51 - أيمن الخضرى الخضرى شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  70816 قيد فى 22-12-2011 برقم ايداع    

4528وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب مقاولت عامه

52 - علء عبد الغنى محمود جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  73765 قيد فى 23-06-2013 برقم ايداع    2680

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مطعم كافتريا ومشويات الى النشاط الصلى

53 - مى قطب محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  88708 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع    2721وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تصنيع وتقطيع وتغليف وحفظ اللحوم

54 - فتحى عشماوى صالح حميد تاجر فرد سبق قيده برقم  88804 قيد فى 18-04-2018 برقم ايداع    3052

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات فيماعدا مجالت 

النترنت وتوريد العمالة

55 - محمد نبيل السعيد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  63064 قيد فى 07-05-2007 برقم ايداع    1504وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تجارة المحمول والكسسوارات

56 - اشرف صبحى محمد شراره تاجر فرد سبق قيده برقم  104038 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

5741وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه )تجـاره حبوب( الي النشاط الصلي

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59936 وتم ايداعه بتاريخ   

03-05-2005  برقم ايداع 1,197.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد احمد عباس عجور

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59936 وتم ايداعه بتاريخ   

ALAGOUR ( 03-05-2005  برقم ايداع 1,197.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح العجور تكس

)TEX

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88022 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2018  برقم ايداع 923.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / ايمدج فارما لتجارة الدويه

4 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   99153 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2021  برقم ايداع 1,282.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح سمايل لبيع الحلوى ومستلزمات 

التدخين

5 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100632 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2021  برقم ايداع 5,153.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ المجد للتوريدات

6 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105744 وتم ايداعه بتاريخ   

KEEP OUT 23-01-2023  برقم ايداع 922.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح كيب اوت

7 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   88083 وتم ايداعه بتاريخ   

11-02-2018  برقم ايداع 1,061.000 الى : تعديل السم التجاري ليصبح/ عبدا وحيد محمد محمد الشقر

8 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   92359 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2019  برقم ايداع 2,340.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح فانتازيا للستيراد والتصدير

9 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   95603 وتم ايداعه بتاريخ   

30-01-2020  برقم ايداع 794.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح مكتب الخلص لنقل البضائع

10 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97580 وتم ايداعه بتاريخ   

01-10-2020  برقم ايداع 5,388.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح تبارك للستيراد والتصدير

11 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97915 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2020  برقم ايداع 6,217.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ مطعم و كافيـه ل كاسا

12 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86843 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2017  برقم ايداع 6,526.000 الى : تعديل االسمة التجارية لتصبح الكيان للستيراد والتصدير

13 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87309 وتم ايداعه بتاريخ   

21-11-2017  برقم ايداع 7,728.000 الى : تم إضافة السمة التجارية لتصبح مصنع كرستاله للحلوة 

الطحينية

14 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87309 وتم ايداعه بتاريخ   

23-06-2020  برقم ايداع 2,706.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد

15 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96486 وتم ايداعه بتاريخ   

30-06-2020  برقم ايداع 2,931.000 الى : تم اضافة سمه تجاريه لتصبح مكس للعلوم والتكنولوجيا

16 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86024 وتم ايداعه بتاريخ   

10-07-2017  برقم ايداع 4,427.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ جهزنى يا بابا لتجاره الدوات 

الكهربائيه والمنزليه

17 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   86024 وتم ايداعه بتاريخ   

01-04-2021  برقم ايداع 2,459.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ جهزنى يا بابا لبيع الدوات 

المنزليه

Page 46 of 66 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

18 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88497 وتم ايداعه بتاريخ   

18-03-2018  برقم ايداع 2,179.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح مؤسسة خير مصر للتوكيلت 

التجارية

19 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   90581 وتم ايداعه بتاريخ   

05-11-2018  برقم ايداع 8,088.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح /البسمه للتوريدات العموميه

20 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103358 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-04-2022  برقم ايداع 3,294.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الحبيبه للرحلت الداخليه 

و نقل العمال

21 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   103500 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 3,822.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح توب سليوشن لتوريدات 

معالجة حمامات السباحة وصيانتها

22 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105140 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-11-2022  برقم ايداع 9,748.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الملتقي لتوزيع المواد 

الغذائيه

23 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51483 وتم ايداعه بتاريخ   

JQ  24-01-2000  برقم ايداع 276.000 الى : اضافه السمه التجاريه لتصبح جى كيو اتومبيل

Automobile

24 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   95908 وتم ايداعه بتاريخ   

20-02-2020  برقم ايداع 1,426.000 الى : احمد محمد السيد زناتى ) زناتى سبورت ستور (

25 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100315 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-2021  برقم ايداع 4,366.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح العالمية  لطحن وتعبئه ملح 

طعام

26 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   105899 وتم ايداعه 

miss  ( بتاريخ   14-02-2023  برقم ايداع 1,867.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه ليصبح مس خوخه

khokha ( لبيع ملبس جاهزه حريمى

27 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51483 وتم ايداعه بتاريخ   

JQ  24-01-2000  برقم ايداع 276.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح جى كيو اوتوموبيل

Automobile

28 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56117 وتم ايداعه بتاريخ   

08-07-2002  برقم ايداع 1,924.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح : جذور للسمده و الكيماويات 

Roots Fertilizers and Chemicals

29 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   61562 وتم ايداعه بتاريخ   

17-05-2006  برقم ايداع 1,687.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح مصطفى محمد على عفيفى 

القزعه

30 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   94593 وتم ايداعه بتاريخ   

14-02-2023  برقم ايداع 1,889.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح الفيومى للستيراد والتصدير 

والتوريدات العامة ) احمد ماهر عبدالقادر الفيومى (

31 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   73050 وتم ايداعه بتاريخ   

ON MART 17-02-2013  برقم ايداع 705.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح اون مارت

32 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62907 وتم ايداعه بتاريخ   

05-04-2007  برقم ايداع 1,112.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح المدينه للمقاولت العموميه
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33 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67599 وتم ايداعه بتاريخ   

02-03-2010  برقم ايداع 823.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد

34 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   72615 وتم ايداعه بتاريخ   

28-11-2012  برقم ايداع 4,461.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / مكتب الياسمين للتصدير

35 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88804 وتم ايداعه بتاريخ   

18-04-2018  برقم ايداع 3,052.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح بناء للتوريدات

36 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   106019 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2023  برقم ايداع 2,438.000 الى : نصر احمد فتح ا الشباسى

37 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106019 وتم ايداعه 

Sabaa Chem بتاريخ   27-02-2023  برقم ايداع 2,438.000 الى : سبا كيم

38 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   87720 وتم ايداعه بتاريخ   

08-01-2018  برقم ايداع 129.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح الصلح للتطوير والستثمار العقارى

39 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   106033 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2023  برقم ايداع 2,542.000 الى : احمد رمضان محمود امين

40 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106033 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2023  برقم ايداع 2,542.000 الى : ل يوجد

الشخاص

1 - محييالدين زكريا عبدالغفور محرم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   36469 وتم ايداعه بتاريخ  

31-05-1986 برقم ايداع    1547تم التأشير فى تاريخ   31-05-1986   بــ  

2 - عبد ا وحيد محمد محمد الشقر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   88083 وتم ايداعه بتاريخ  

11-02-2018 برقم ايداع    1061تم التأشير فى تاريخ   02-02-2023   بــ  

3 - محمد عبد القادر عبد القادر الدلتونى  مدير فرع المقيد برقم قيد   105950 وتم ايداعه بتاريخ  

20-02-2023 برقم ايداع    2074تم التأشير فى تاريخ   20-02-2023   بــ  

4 - مها  ابراهيم  محمد  الحبيبى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   105978 وتم ايداعه بتاريخ  

22-02-2023 برقم ايداع    2227تم التأشير فى تاريخ   22-02-2023   بــ  

5 - نصر احمد فتح ا الشباسى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   106019 وتم ايداعه بتاريخ  

27-02-2023 برقم ايداع    2438تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

6 - احمد رمضان محمود امين  مدير فرع المقيد برقم قيد   106033 وتم ايداعه بتاريخ  28-02-2023 برقم 

ايداع    2542تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه  محمد عبد المقصود عبد القوى البهواشى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    88422 قيدت فى 

11-03-2018 برقم ايداع   1952 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد 

وذلك لحل الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - شركة شادى ابراهيم محمد عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    100010 قيدت فى 25-05-2021 برقم 

ايداع   3532 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفية اعمالها واستلم كل 

شريك كافة حقوقه فى الشركه

3 - شركه محمد عبد المنعم محمد البيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    43780 قيدت فى 1993-11-07 

برقم ايداع   2462 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفية اعمالها  نهائيا 

واستلم كل شريك كافة حقوقه فى الشركه

4 - شركه نبيل سعيد انور محمد شاهين وشريكه حمدى محمد صبحى قاسم   شركة سبق قيدها برقم    76529 

قيدت فى 21-08-2014 برقم ايداع   3370 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت 

صحيفه القيد وذلك لحل الشركه وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة / مهند عبد العزيز شبل شلبى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     72885 

قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    250وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

40,000.000

2 - شركه عماد صليب عبد الملك يوسف غطاس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     94024 قيدت فى 

15-09-2019 برقم ايداع    6705وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

3 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركة محمد سامى السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     93156 قيدت فى 

03-06-2019 برقم ايداع    4449وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

4 - تعديل اسم الشركه ليصبح : شركه/ منصور فرج منصور منصور البغدادي و شريكته شركة سبق قيدها برقم     

103403 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    3436وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  250,000.000
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العناوين

1 - شركة كمال عزت عبد العزيز وأحمد عزت عبد العزيز وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     85947 قيدت فى 

04-07-2017 برقم ايداع    4283وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم - ش/ طلعت حرب - عقار رقم 30 - محل رقم 1 بالدور الرضي

2 - ميد بونيت للسياحه شركة سبق قيدها برقم     85947 قيدت فى 04-07-2017 برقم ايداع    4283وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : شبين الكوم - ش/ 

طلعت حرب - عقار رقم 30 - محل رقم 1 بالدور الرضي

3 - شركة  اجرون للتنميه الزراعيه  فايز السيد ابو النجا السيد الجرف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

105845 قيدت فى 07-02-2023 برقم ايداع    1530وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية كفر المصيلحه - الدور الرابع ش/ الماذون بملك / احمد محمود عبد الباقى الوراقى

4 - تعديل اسم الشركه ليصبح : شركه/ منصور فرج منصور منصور البغدادي و شريكته شركة سبق قيدها برقم     

103403 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    3436وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح : البتانون - 371 شارع انور السادات ملك منصور فرج منصور منصور 

البغدادي

النشاط

1 - شركة  اجرون للتنميه الزراعيه  فايز السيد ابو النجا السيد الجرف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

105845 قيدت فى 07-02-2023 برقم ايداع    1530 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

تجارة السمده والمخصبات الزراعيه والمبيدات بكافة انواعها والتنميه الزراعيه وتقاوى وبذور زراعيه وتصدير 

كافة المنتجات

2 - شركه عماد صليب عبد الملك يوسف غطاس وشريكته شركة سبق قيدها برقم     94024 قيدت فى 

15-09-2019 برقم ايداع    6705 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح 

: تجـارة و توزيع العلف و الحبوب و الغلل

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 72885   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-01-2013 برقم ايداع    250 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة / مهند عبد العزيز شبل 

شلبى وشريكه

2 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 91556   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-01-2019 برقم ايداع    535 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح شركه/ مجدي شعبان فرج 

شعبان الديب و شريكه

3 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104892   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-10-2022 برقم ايداع    8813 الى   تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شركة دلتا جروب حنان 

عبد الكريم خانكان وشريكها

4 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93156   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-06-2019 برقم ايداع    4449 الى   تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركة محمد سامى السيد 

وشريكه

5 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103403   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2022 برقم ايداع    3436 الى   تعديل اسم الشركه ليصبح : شركه/ منصور فرج منصور 

منصور البغدادي و شريكته
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الشخاص

1 - عماد محمد احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  

2 - خالد جمال عبد الغني محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  

3 - محمد نجيب محمود حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  تعديل تشكيل مجلس الداره - له 

حق الداره والتوقيع باسم الشركه وعنوانها التجارى والتعامل مع البنوك

4 - حمدى  شوقى مصطفى الزقيطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  

5 - طارق عبد الفتاح علي ندا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  

6 - عادل عبدا فهمى المليجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  

7 - احمد سمير عيسى القواس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63607   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2007 برقم ايداع   3001 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2007  بــ :  

8 - حسام صلح محمد سليمه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68434   وتم ايداعه بتاريخ    2010-07-29 

برقم ايداع   2753 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2012  بــ :  له حق الدارة والتوقيع منفردا  وله حق التعامل مع 

كافه الجهات و المصالح الحكوميه وله حق القتراض و الرهن و الستدانه و فتح الحسابات الجاريه و خطابات 

الضمان و العتمادات و صرف الشيكات من جميع البنوك داخل و خارج البلد و له حق بيع اصول الشركه من 

كل ما هو ثابت و منقول داخل و خارج البلد و يجوز له فتح فروع اخري للشركه داخل و خارج البلد و التعامل 

مع كافه الجهات و الهيئات داخل و خارج البلد في فتح فرع للشركه و له الحق في التعامل و انهاء اجراءات فتح 

فرع للشركه و التعامل مع كافه الجهات باسم الشركه و لصالحها و يجوز له عمل توكيل لحد الشركاء او للغير 

لداره الشركه و التوقيع نيابه عنه في كل او بعض ما ذكر

9 - محمد حسام الدين عبد الفتاح عبد الحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85947   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2017 برقم ايداع   4283 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2017  بــ :  

10 - محمد حسام الدين عبد الفتاح عبد الحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85947   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2017 برقم ايداع   4283 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2017  بــ :  

11 - باسم محمد محمد عوف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    72885   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-20 

برقم ايداع   250 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

12 - دعاء فتحى عبد الحميد عبد الخالق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    91556   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خرجت من عضويه الشركه 

واستلمت كافه مستحقاتها الماليه

13 - محمود ياسر شعبان الديب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    91556   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  منضـم
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14 - مجدى شعبان فرج شعبان الديب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    91556   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  تعديل الداره و التوقيع ليصبح  

لهما معا  مجتمعين او منفردين ولهما حق ادارة الشركه وتمثيلها والتوقيع عنها امام الغير سواء جهات حكوميه او 

غير حكوميه وكذلك البنوك ومفوض لهما القتراض من البنوك وأن يقوما برهن الشركه للبنوك وتمثيلها مع 

شركات القطاع الخاص والعام دون سواء و ذلك لتحقيق اغراض الشركه ويكون لهما توكيل الغير من محامين 

ومحاسبين وغيرهم عن الشركه ومفوض لهما صرف الشيكات المستحقه باسم الشركه والتعامل بها مع الغير 

وموكول لهما شراء و بيع سيارات الشركه وكافه اصولها مباشرة دون قيود ولهما كافه السلطات لتحقيق اغراض 

الشركه

15 - فايز السيد أبو النجا السيد الجرف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    104892   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2022 برقم ايداع   8813 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

16 - حنان عبدالكريم خانكان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    104892   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2022 برقم ايداع   8813 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح باسم/ حنان عبد الكريم خانكان وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه 

والمؤسسات ويجوز له توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر على ان يكون ذلك بموجب توكيل رسمى عام وان 

تكون جميع تصرفاته ضمن اغراض الشركه ولصالحها والبيع والشراء لكافة اصول الشركه على ان يكون توقيع 

مسبوقا باسم الشركه ومن ضمن اغراضها وله حق القتراض والسحب واليداع

17 - مصطفى ربيع عبد الفتاح القاضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93156   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   4449 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

18 - مدحت ربيع عبد الفتاح القاضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93156   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   4449 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

19 - محمد سامى السيد جمال الدين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    93156   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   4449 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن الول / محمد سامى السيد جمال الدين والطرف الثانى المتضامن  / احمد اشرف كامل 

عبيد لهما معا حق الداره والتوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين

20 - منصور فرج منصور منصور البغدادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103403   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   3436 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل الداره و التوقيع لتصبح له 

منفردا  و له في ذلك جميع السلطات و الصلحيات اللزمه لداره الشركه بشرط ان تكون العمال التي تصدر منه 

بعنوان الشركه و ضمن اغراضها و يشمل ذلك تمثيل الشركه في علقاتها مع الغير و امام القضاء و حق التعامل 

مع جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و المصالح و الهيئات و المؤسسات و الجمعيات و الشركات و الفراد 

و اجراء جميع المعاملت البنكيه و المصرفيه من سحب و ايداع و عقد القروض و الرهون من كافه البنوك و 

المصارف و له الحق في توكيل و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

21 - الين رزق فرج كشك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    103403   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-14 

برقم ايداع   3436 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

22 - محمد جابر محمد قاسم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103403   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-14 

برقم ايداع   3436 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  متخـارج و استلم كافه مستحقاته الماليه
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تجديد افراد

1 - ناديه عبدا عبد الجيد راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62957   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

2 - رمضان اسماعيل السيد برين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67685   قيدت فى   16-03-2010 برقم ايداع    

1025 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-15

3 - سعيد محمد مصلحى غنيم ابو سحبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88022   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    923 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

4 - محمود شفيق غباشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32909   قيدت فى   31-10-1982 برقم ايداع    3259 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

5 - سمير عبد المنعم المحروق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37208   قيدت فى   28-12-1986 برقم ايداع    

4431 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

6 - تم تعديل السم التجارى ليصبح علء غالب ابوالحسن ابوالروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55815   

قيدت فى   21-04-2002 برقم ايداع    1126 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-20

7 - سميحه محمد فتحى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57975   قيدت فى   04-10-2003 برقم ايداع    

2820 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-03

8 - عصام فتحى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64053   قيدت فى   08-01-2008 برقم ايداع    

72 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

9 - علء غالب أبو الحسن أبو الروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66488   قيدت فى   25-06-2009 برقم 

ايداع    2472 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-06-24

10 - صابر فاروق طه زعزع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70215   قيدت فى   27-07-2011 برقم ايداع    

2815 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

11 - هشام ابو المجد محمود خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73772   قيدت فى   24-06-2013 برقم ايداع    

2702 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-23

12 - همت محمد عبدالعزيز سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76399   قيدت فى   04-08-2014 برقم ايداع    

3116 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

13 - ابراهيم عبد الخالق محمود الخليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77146   قيدت فى   16-11-2014 برقم 

ايداع    4705 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

14 - مرفت عبد الواحد ابو الغيط عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80834   قيدت فى   2016-02-08 

برقم ايداع    888 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

15 - مصطفى عبد المحسن رزق الفخرانى ) الفخرنى للرحلت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85044   قيدت 

فى   26-03-2017 برقم ايداع    2165 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-25

16 - فاروق ذكى السيد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85190   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

2563 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

17 - تعديل السم التجاري ليصبح/ عبدا وحيد محمد محمد الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88083   قيدت 

فى   11-02-2018 برقم ايداع    1061 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-10

18 - ياسر عبدالمنعم شاكر علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46534   قيدت فى   12-03-1997 برقم ايداع    

666 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11
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19 - جمال مصطفى العفيفى ابوعجوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53881   قيدت فى   17-02-2001 برقم 

ايداع    627 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

20 - حنان شعبان مصطفى عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60853   قيدت فى   20-12-2005 برقم 

ايداع    3641 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

21 - وائل عبد الرازق على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66420   قيدت فى   11-06-2009 برقم ايداع    

2277 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-10

22 - أحمد حسنى محمد أبو سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67072   قيدت فى   18-11-2009 برقم ايداع    

4137 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

23 - سعد عبد المقصود محمد جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72834   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    107 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

24 - منى السيد شبل الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78135   قيدت فى   11-03-2015 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

25 - رباح فتحى توفيق عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79568   قيدت فى   20-09-2015 برقم ايداع    

4640 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

26 - عصام على ابراهيم الزير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85619   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

3553 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

27 - احمد سمير على خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85737   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

3798 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

28 - ربيع شحاته شبل الجيزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86765   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

6343 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

29 - احمد سعد عبدالمقصود جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87957   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

742 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

30 - عبد الحميد عبد الخالق عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44275   قيدت فى   28-08-1994 برقم 

ايداع    1957 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-27

31 - نجاة حسن عبد الرحمن ابو قوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47782   قيدت فى   04-01-1998 برقم 

ايداع    10 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

32 - محمد مغورى السيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62611   قيدت فى   01-02-2007 برقم 

ايداع    282 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

33 - أسامة على حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66667   قيدت فى   26-12-2016 برقم ايداع    

8300 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

34 - عفاف محمود عبد الغنى الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67446   قيدت فى   02-02-2010 برقم 

ايداع    395 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

35 - مصطفى حسين جودة الحباك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72412   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

4036 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

36 - مصطفى محمود محمد السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74658   قيدت فى   26-11-2013 برقم 

ايداع    4766 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

37 - زينب عباس عبد الجواد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76637   قيدت فى   03-09-2014 برقم 

ايداع    3608 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

38 - السيد امين محمود زينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82262   قيدت فى   03-07-2016 برقم ايداع    

4252 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

39 - مصطفى عطية مصطفى الكلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83536   قيدت فى   14-11-2016 برقم 

ايداع    7193 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13
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40 - اسماء شوقى عبد العزيز الشوبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84376   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    643 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

41 - ابراهيم حسن اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84512   قيدت فى   06-02-2017 برقم 

ايداع    921 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

42 - مازن حاتم شوقى محمد زمزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87666   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

8810 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

43 - احمد محمد امين لبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88297   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

44 - محمود صدقى حسين ابو العطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47410   قيدت فى   12-10-1997 برقم 

ايداع    3055 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

45 - محمد عبدالسلم احمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55177   قيدت فى   29-10-2001 برقم ايداع    

3559 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-28

46 - د/ رباب طلعت عبدالسميع احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61647   قيدت فى   

04-06-2006 برقم ايداع    1907 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-03

47 - تعديل السم التجارى بجعله محمد صلح أحمد عبد العال ) عبد العال للتوريدات العموميه (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   67153   قيدت فى   10-12-2009 برقم ايداع    4367 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2019-12-09

48 - محمود صدقى حسين أبو العطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71073   قيدت فى   14-02-2012 برقم 

ايداع    594 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

49 - احمد سعيد مختار محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75440   قيدت فى   18-03-2014 برقم ايداع    

1178 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-17

50 - اسامة على عبد الرازق خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78921   قيدت فى   10-06-2015 برقم ايداع    

3097 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

51 - محمد محمود محمد شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83770   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    

7702 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

52 - محمد أحمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84180   قيدت فى   05-01-2017 برقم 

ايداع    139 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

53 - محمد ابراهيم محمد السويعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88065   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

1016 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

54 - السيد موسى ابراهيم عمريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26685   قيدت فى   04-11-1974 برقم ايداع    

1800 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

55 - حنان حلمى عبدا عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55463   قيدت فى   28-01-2002 برقم ايداع    

298 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-27

56 - مسعد محمد جابر الشبلنجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63445   قيدت فى   06-08-2007 برقم ايداع    

2542 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

57 - تعديل السم التجارى ليصبح مسعد محمد جابر الشبلنجى )الشبلنجى لتجاره السيارات(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   63445   قيدت فى   06-11-2017 برقم ايداع    7266 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-05

58 - أحمد مصطفى أحمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63835   قيدت فى   15-11-2007 برقم ايداع    

3626 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14
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59 - خالد عبدالغفار حسن البسطويسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65777   قيدت فى   09-02-2009 برقم 

ايداع    523 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

60 - تامر احمد عبد السلم صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66666   قيدت فى   29-01-2018 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

61 - ياسر حمدان يوسف ابو حليمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72603   قيدت فى   27-11-2012 برقم 

ايداع    4433 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

62 - محمود حافظ عفيفى فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72758   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

4842 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

63 - احمد عبد الستار محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73189   قيدت فى   07-03-2013 برقم ايداع    

1063 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

64 - مصطفى صبحى عبد المعطى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82181   قيدت فى   2016-06-20 

برقم ايداع    4087 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

65 - مصطفى صبحى عبد المعطى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82181   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    5518 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

66 - اميرة لطفى على السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83444   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

3902 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

67 - اميرة لطفى على السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83444   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

7002 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

68 - محمد صلح احمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87720   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

129 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

69 - محمد خميس احمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30871   قيدت فى   03-12-1980 برقم ايداع    

1964 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

70 - تامر رأفت عمر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73234   قيدت فى   17-03-2013 برقم ايداع    

1181 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

71 - ايمان عبد ا عبد الستار يونس الزعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79951   قيدت فى   2015-11-09 

برقم ايداع    5505 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

72 - محمد سعد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81301   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

2003 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

73 - باسم صلح رمضان سليط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83714   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

7575 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

74 - محمد صديق عبد اللطيف احمد عسل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85293   قيدت فى   2017-04-19 

برقم ايداع    2798 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

75 - محمد سعيد عبد العزيز الزوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87202   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    7382 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

76 - احمد على ابراهيم القرط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88139   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

77 - خليل احمد خليل الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40868   قيدت فى   02-04-1990 برقم ايداع    

822 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

78 - نيفين كامل محمود تركى 0)الهنداوى لللجهزة الكهربائية والمنزليه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64216   

قيدت فى   11-02-2008 برقم ايداع    509 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-10
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79 - محمد على فارس نصر بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70401   قيدت فى   19-09-2011 برقم ايداع    

3383 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

80 - اسماعيل اسماعيل السيد مرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81140   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

1628 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

81 - ايات الشحات احمد على جلهوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86385   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    5322 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

82 - منتصر محمد زيدان القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86514   قيدت فى   30-08-2017 برقم ايداع    

5718 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

83 - وائل اسماعيل اسماعيل مره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86924   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

6703 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

84 - ربيع مغاورى رمضان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87310   قيدت فى   21-11-2017 برقم 

ايداع    7729 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

85 - ربيع مغاورى رمضان عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87310   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    7981 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

86 - ايهاب الجيوشى مرسى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87641   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    8728 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

87 - عبد الغنى علي فرج عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64240   قيدت فى   14-02-2008 برقم 

ايداع    567 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

88 - نبيل عبد الفتاح منصور خليف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76526   قيدت فى   20-08-2014 برقم 

ايداع    3363 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

89 - مجدى محمد عباس عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77936   قيدت فى   16-02-2015 برقم 

ايداع    844 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

90 - اسماء محمد فريد ابو مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78124   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

1273 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

91 - عادل السيد المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41641   قيدت فى   14-02-1991 برقم ايداع    384 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

92 - فؤاد محمد فاروق عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46642   قيدت فى   12-04-1997 برقم ايداع    

1039 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

93 - وائل سامى ابراهيم أبو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64154   قيدت فى   27-01-2008 برقم ايداع    

314 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

94 - فتحى عبدالعزيز محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66211   قيدت فى   05-05-2009 برقم 

ايداع    1789 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

95 - حسام فتحى السيد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72465   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

4138 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

96 - محمد عبد الفتاح محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72964   قيدت فى   31-01-2013 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

97 - طارق محمود ابراهيم قطاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73202   قيدت فى   11-03-2013 برقم 

ايداع    1098 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

98 - على محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82714   قيدت فى   24-08-2016 برقم ايداع    

5330 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

99 - سامى محمود يوسف ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84829   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1667 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06
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100 - احمد صلح السيد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84903   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

1829 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

101 - عصمت عبد الخالق احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87879   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    536 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

102 - على محمد عبد الغنى القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62107   قيدت فى   13-09-2006 برقم 

ايداع    3262 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

103 - هانى توفيق محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63229   قيدت فى   14-06-2007 برقم ايداع    

1932 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

104 - وحيد فهمى محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67154   قيدت فى   10-12-2009 برقم ايداع    

4368 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

105 - خليل ابراهيم عبده اللهونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68067   قيدت فى   10-01-2018 برقم 

ايداع    216 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

106 - جيهان ابراهيم عبد الحميد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70772   قيدت فى   13-12-2011 برقم 

ايداع    4400 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

107 - ضحى جمال السيد مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72093   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

3275 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

108 - محمد توفيق محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74233   قيدت فى   30-09-2013 برقم ايداع    

3858 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-29

109 - السيد ابراهيم مرسى خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77880   قيدت فى   10-02-2015 برقم 

ايداع    717 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-09

110 - سعيد على محمد قبال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80179   قيدت فى   03-12-2015 برقم ايداع    

5993 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

111 - محمد كامل ابراهيم عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87243   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    7523 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

112 - احمد رزق عبد ا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88037   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

961 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

113 - سيد احمد عبد الحميد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47469   قيدت فى   26-10-1997 برقم 

ايداع    3219 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

114 - أحمد محمد عبد الغنى أبو نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85854   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    4071 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

115 - اسماء محمد ابواليزيد المليجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88301   قيدت فى   28-02-2018 برقم 

ايداع    1662 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

116 - سارى ابراهيم مصطفى تعلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52554   قيدت فى   09-07-2000 برقم 

ايداع    2463 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

117 - سعيد بدوى امام السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52689   قيدت فى   01-08-2000 برقم ايداع    

2729 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

118 - نجلء على عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52934   قيدت فى   11-09-2000 برقم ايداع    

3210 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2010-09-10

119 - عبد المطلب ابراهيم عبد المطلب سيد احمد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56075   قيدت فى   

01-07-2002 برقم ايداع    1825 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-30
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120 - سحر محمد الصاوي جاد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61512   قيدت فى   09-05-2006 برقم 

ايداع    1573 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

121 - فوزى محمد على محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67077   قيدت فى   19-11-2009 برقم ايداع    

4148 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

122 - فتحى عبد العزيز مصطفى القلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78866   قيدت فى   04-06-2015 برقم 

ايداع    2985 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

123 - كول اير )حسام محمد رشاد عبدالعزيز محمد رجب(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84377   قيدت فى   

26-01-2017 برقم ايداع    648 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-25

124 - مصطفى على مصطفى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87109   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    7137 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

125 - محمد محمود محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87553   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

8470 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

126 - عبد الرحمن مصطفى السيد قشوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88074   قيدت فى   11-02-2018 برقم 

ايداع    1034 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

127 - صلح محمود محمود القرموط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43345   قيدت فى   11-02-1993 برقم 

ايداع    501 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

128 - نجوى محمد السيد عبد المطلب شتلوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46075   قيدت فى   

12-11-1996 برقم ايداع    3196 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-11

129 - محمد عبد البارى على عبد البارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51391   قيدت فى   2017-07-12 

برقم ايداع    4462 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

130 - ايمان صبرى عبدا على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64824   قيدت فى   23-06-2008 برقم 

ايداع    2153 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-22

131 - حسن محمد حسن ابوخضرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66121   قيدت فى   16-04-2009 برقم 

ايداع    1540 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

132 - احمد محمد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66212   قيدت فى   05-05-2009 برقم ايداع    

1790 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

133 - السيد محمد طاهر السيد محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72127   قيدت فى   2012-09-12 

برقم ايداع    3348 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

134 - أيمن عبد المؤمن عبد الهادى الهيدبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72986   قيدت فى   2013-02-04 

برقم ايداع    514 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

135 - نهى ممدوح ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74365   قيدت فى   27-10-2013 برقم ايداع    

4160 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

136 - نشأت سعيد يوسف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82992   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

5970 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

137 - هيثم منجود شحاته على غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87560   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    8490 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

138 - عبد العليم عبد الصبور حسينى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87818   قيدت فى   2018-01-16 

برقم ايداع    376 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

139 - محمد محمد ابو الفتح الدسوقى الدبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87828   قيدت فى   2018-01-17 

برقم ايداع    399 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16
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140 - علء محمد عبد الرحيم محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87866   قيدت فى   2018-01-22 

برقم ايداع    508 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

141 - سنيه احمد محمد صاغه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32418   قيدت فى   08-04-1982 برقم ايداع    

196 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

142 - ايمان محمد على المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52185   قيدت فى   13-05-2000 برقم ايداع    

1797 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

143 - اسلم مصطفى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56117   قيدت فى   20-02-2017 برقم 

ايداع    1263 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

144 - اسلم مصطفى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56117   قيدت فى   08-07-2002 برقم 

ايداع    1924 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

145 - شريف شعبان فرج الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64029   قيدت فى   02-01-2008 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

146 - شعبان محمد مصطفى الغراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72955   قيدت فى   29-01-2013 برقم 

ايداع    430 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

147 - طلل محمد رجب احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73059   قيدت فى   17-02-2013 برقم 

ايداع    717 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

148 - عادل السيد محمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75311   قيدت فى   04-03-2014 برقم ايداع    

892 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

149 - غازى صالح غازى التلوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76679   قيدت فى   09-09-2014 برقم 

ايداع    3711 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-08

150 - عبد ا ابراهيم زكى عبسة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79277   قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    

3943 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

151 - وحيد على عبد الواحد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81107   قيدت فى   03-03-2016 برقم 

ايداع    1545 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

152 - عصام على طه النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84500   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

908 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

153 - محمد محمود عطا درويش جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85967   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    4321 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

154 - عبد المجيد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86667   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

6150 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

155 - عبير فتحى حامد عتيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87484   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

8225 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

156 - تم تعديل السم التجارى ليصبح حسن محمود غريب محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47946   قيدت 

فى   18-02-1998 برقم ايداع    399 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-17

157 - سمير فؤاد السيد علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60761   قيدت فى   29-11-2005 برقم ايداع    

3320 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

158 - وليد محمود محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63875   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

2705 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

159 - وليد محمود محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63875   قيدت فى   26-11-2007 برقم ايداع    

3725 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

Page 61 of 66 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

160 - أحمد عبد الستار عبد العظيم خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64229   قيدت فى   2008-02-12 

برقم ايداع    539 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

161 - أحمد عبد المقصود أحمد السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64563   قيدت فى   24-04-2008 برقم 

ايداع    1485 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-23

162 - مصطفى محمد محمود بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67302   قيدت فى   11-01-2010 برقم ايداع    

103 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

163 - عمروالسيد احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70590   قيدت فى   24-10-2011 برقم ايداع    

3874 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

164 - عمرو السيد أحمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70590   قيدت فى   24-10-2011 برقم ايداع    

3875 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

165 - محيى عبد الرحيم شحاته سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72852   قيدت فى   14-01-2013 برقم 

ايداع    151 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

166 - سمر محمد عبد الغنى الشوطة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72882   قيدت فى   17-01-2013 برقم 

ايداع    244 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

167 - كريم عبد الفتاح عبد الرحمن فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73050   قيدت فى   2013-02-17 

برقم ايداع    705 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

168 - سحر سعيد مصطفى السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73305   قيدت فى   27-03-2013 برقم 

ايداع    1379 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-26

169 - محمد سعيد السيد ابو ذكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77050   قيدت فى   02-11-2014 برقم ايداع    

4464 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

170 - سهام عبد السلم السباعى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79985   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    5576 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

171 - علية عبد ا فتح ا عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85536   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

3332 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

172 - سوزان عبد الوهاب محمد عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86867   قيدت فى   2017-10-12 

برقم ايداع    6563 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

173 - محمد رمضان الحفنى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87168   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    7300 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

174 - محمد ناصر محمد ابو خضرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87492   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    8251 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

175 - ناديه عبد الستار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44080   قيدت فى   15-05-1994 برقم ايداع    

1106 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-14

176 - محمود عمارة أحمد عمارة جعفر) جعفر فارما (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63869   قيدت فى   

05-02-2008 برقم ايداع    441 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-04

177 - محمود عمارة احمد عمارة جعفر ) جعفر فارم (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63869   قيدت فى   

25-11-2007 برقم ايداع    3716 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-24

178 - ابتسام عبد العظيم عبد النبى الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72098   قيدت فى   2012-09-10 

برقم ايداع    3284 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

179 - محمد عبد الفتاح محمد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72905   قيدت فى   21-01-2013 برقم 

ايداع    292 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20
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180 - ايمن شحاتة عبد العزيزعبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72970   قيدت فى   03-02-2013 برقم 

ايداع    473 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

181 - فاطمه على يونس ضوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74009   قيدت فى   29-08-2013 برقم ايداع    

3368 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-28

182 - عصام محمد متولى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79118   قيدت فى   14-07-2015 برقم ايداع    

3558 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

183 - رضا ابراهيم محمد عامر غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81948   قيدت فى   24-05-2016 برقم 

ايداع    3568 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

184 - هناء محمود عبد الغنى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87741   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    196 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

185 - فتحى عبدا امين غنيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88058   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

997 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

186 - اديب زكى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33278   قيدت فى   26-03-1983 برقم ايداع    855 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

187 - عطيه محمد محمد أبو عرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57307   قيدت فى   05-05-2003 برقم 

ايداع    1184 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-04

188 - خضرة بسيونى أحمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61348   قيدت فى   29-03-2006 برقم 

ايداع    1140 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

189 - هيبة عبد السلم محمود الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64353   قيدت فى   17-03-2008 برقم 

ايداع    985 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-16

190 - فتحية عبد الصمد عرفة حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72002   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    3075 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

191 - ياسمين صلح الدين عبدالحليم عثمان ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72615   قيدت فى   

28-11-2012 برقم ايداع    4461 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

192 - عبد المنعم عيد محمد ابو حلوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76972   قيدت فى   22-10-2014 برقم 

ايداع    4301 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

193 - احمد عثمان عطية محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83240   قيدت فى   19-10-2016 برقم 

ايداع    6531 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

194 - ماجدة سمير رضوان نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88272   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

1591 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

195 - فتحى محمد على الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36519   قيدت فى   24-06-1986 برقم ايداع    

1684 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-23

196 - د جمال شبل محمد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61834   قيدت فى   09-07-2006 برقم ايداع    

2373 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

197 - وليد حامد عبد العظيم ابو العزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66082   قيدت فى   09-04-2009 برقم 

ايداع    1438 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

198 - صفاء زكريا أبو العينين أبو العينين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69311   قيدت فى   2011-02-09 

برقم ايداع    480 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

199 - عماد قدرى سليمان الطنطاوى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85402   قيدت فى   2017-04-30 

برقم ايداع    3031 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29
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200 - احمد سالم عبد السلم السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86297   قيدت فى   07-08-2017 برقم 

ايداع    5085 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

201 - د ميشيل جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33146   قيدت فى   08-02-1983 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

202 - أحمد رمضان أحمد قشقوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61294   قيدت فى   20-03-2006 برقم ايداع    

979 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

203 - رجائى جرجس ابراهيم المعوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62736   قيدت فى   28-02-2007 برقم 

ايداع    614 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

204 - محمد نبيل السعيد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63064   قيدت فى   07-05-2007 برقم ايداع    

1504 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

205 - نبيل محمد محمد السنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63878   قيدت فى   26-11-2007 برقم ايداع    

3731 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

206 - قنعان عبد الرحيم مصطفى شكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71437   قيدت فى   18-04-2012 برقم 

ايداع    1573 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

207 - شيماء محمد عادل حامد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72234   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    3584 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

208 - فاطمة احمد احمد عجور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86846   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

6530 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

209 - حسين محمد عبد المجيد ابو حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87439   قيدت فى   06-12-2017 برقم 

ايداع    8068 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

210 - فر حسن احمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87991   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

843 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

211 - محمد سعيد عبدالهادى الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88595   قيدت فى   26-03-2018 برقم 

ايداع    2437 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25
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تجديد شركات

1 - شركه ايمان مصطفى احمد نصار وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   45529  قيدت فى  1996-05-22 

برقم ايداع   1199 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2026  

12:00:00ص

2 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركة / مهند عبد العزيز شبل شلبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

72885  قيدت فى  20-01-2013 برقم ايداع   250 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  19/01/2028  12:00:00ص

3 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   294  قيدت فى  16-02-1988 برقم ايداع   425 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2028  12:00:00ص

4 - شركة هشام أحمد عبد العاطى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   60243  قيدت فى  19-07-2005 برقم 

ايداع   1972 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2025  

12:00:00ص

5 - شركه سعاد عبدالعزيز الشاذلى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   43131  قيدت فى  1992-11-23 

برقم ايداع   2930 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص

6 - شركة  محمود عادل كمال ابو المكارم و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   43595  قيدت فى  

21-07-1993 برقم ايداع   1590 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2023  12:00:00ص

7 - مايكل فخرى ومايكل اسحق   شركة سبق قيدها برقم :   105801  قيدت فى  08-04-2015 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  12:00:00

ص

8 - شركة محمد عبدالعظيم شندى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   53314  قيدت فى  13-11-2000 برقم 

ايداع   3959 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2025  

12:00:00ص

9 - شركه فتحى عبد الفتاح السيد جمعه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   71902  قيدت فى  2012-07-25 

برقم ايداع   2826 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

10 - شركه سامح طلعت عبد الظاهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   72417  قيدت فى  2012-11-01 

برقم ايداع   4045 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

11 - شركة بنيامين فهيم مينا بسطوروس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   77194  قيدت فى  

19-11-2014 برقم ايداع   4810 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2024  12:00:00ص

12 - تعديل اسم الشركه ليصبح شركه احمد عبد الدايم محمد عامر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   31067  

قيدت فى  21-01-1981 برقم ايداع   207 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/01/2026  12:00:00ص

13 - تعديل اسمك الشركه ليصبح شركه/ صالح فوزى كليله وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   39954  قيدت 

فى  06-06-1989 برقم ايداع   1351 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2024  12:00:00ص
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14 - شركة سعيد محمد الرويضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   42844  قيدت فى  27-07-1992 برقم 

ايداع   1770 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص

15 - شركه  أحمد فتحى رضوان بلط وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   87997  قيدت فى  2018-02-04 

برقم ايداع   862 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  

12:00:00ص

16 - شركة نبيلة عبد الرحمن أحمد يونس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   72879  قيدت فى  

17-01-2013 برقم ايداع   234 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

17 - شركه حاتم وحازم طه حسن وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   43207  قيدت فى  20-12-1992 برقم 

ايداع   3234 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

18 - شركة محمد سعد شبل الصعيدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   66301  قيدت فى  2009-05-20 

برقم ايداع   2003 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2024  

12:00:00ص

19 - شركة حمدى على محمد هلل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   51076  قيدت فى  1999-11-02 

برقم ايداع   3583 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2024  

12:00:00ص

20 - شركه محمد عبد المنعم محمد البيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   43780  قيدت فى  1993-11-07 

برقم ايداع   2462 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2023  

12:00:00ص

21 - شركه نبيل سعيد انور محمد شاهين وشريكه حمدى محمد صبحى قاسم   شركة سبق قيدها برقم :   76529  

قيدت فى  21-08-2014 برقم ايداع   3370 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/08/2024  12:00:00ص

22 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة محمد محمود احمد الشرقاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

86758  قيدت فى  02-10-2017 برقم ايداع   6330 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

23 - شركه  محمد ناجى السيد أحمد عزام وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   88351  قيدت فى  

05-03-2018 برقم ايداع   1767 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص

24 - شركة / اشرف محمود يوسف زهران و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   106022  قيدت فى  

13-11-2014 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2024  12:00:00ص
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