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قيود أفراد

1 - رقيه محمد محمود الجناينى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 547 

ورقم قيد 23606    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع سعد بن الربيع من 

شارع شكرى القوتلى بملك اسامه عبد المنعم محمد

2 - راويه عيد سعيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 548 

ورقم قيد 23607    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك/ محمد سامى كمال

3 - احمد عاصم عبدالمعطى محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 554 

ورقم قيد 23608    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية كفرعون بملك/ عاصم عبدالمعطى 

محمد

4 - سعديه عبد الفتاح عبد العليم على تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

559 ورقم قيد 23609    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه جمله وقطاعى, بجهة محافظة المنوفية سمادون 

بملك حسنى محمد مرسى

5 - محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

566 ورقم قيد 23610    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم, بجهة محافظة المنوفية كفر الحما بملك اشواق 

السيد محمد متولى

6 - شريف علي درويش علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

568 ورقم قيد 23611    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية الخور بملك علي درويش 

على محمود

7 - احمد حمدى احمد امين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 569 ورقم قيد 

23612    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه تكيف, بجهة محافظة المنوفية كفر ابومحمود بملك/ حمدى احمد امين

8 - صباح خيرى محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 571 

ورقم قيد 23613    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت 

واستخدماتهم, بجهة محافظة المنوفية ابو رقبه بملك عبد المجيد عبد العظيم اسماعيل

9 - احمد عبدالسلم ابراهيم ابوناشي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 577 

ورقم قيد 23614    محل رئيسى  عن منشار خشب, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون كوبري العزباوي بملك 

كامل ابراهيم علي ابوناشي

10 - امام سيد احمد امام الجندى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 579 

ورقم قيد 23615    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون طريق مصرف سبل 

حاره فليفل بملك جمال محمد فليفل

11 - محاسن سلم عيد سلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 588 ورقم قيد 

23616    محل رئيسى  عن صيانة اجهزة طبية, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون ش/بورسعيد بملك محمد 

الصاوي محمد

12 - رمضان احمد السيد مدكور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 590 

ورقم قيد 23617    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شوشاى بملك/ احمد 

رمضان احمد مدكور
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13 - بلل ابراهيم مصطفى خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 593 

ورقم قيد 23618    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع وتوريدات فيما عدا توريد العمالة وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخدماتهم, بجهة محافظة المنوفية كفر صراوه بملك رضا عبدا ابراهيم

14 - صابرين مسعد امين حشاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 594 

ورقم قيد 23619    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك شحات عبد الحميد على

15 - محمد زكريا حنفى السماحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 602 

ورقم قيد 23620    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية جريس بملك/ غريب حنفى محمود

16 - محمد شوقي غانم السيد ابو يوسف تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

607 ورقم قيد 23621    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع 

صلح الدين بجوار كوبري ابوعاليه بملك نادية عبدا محمد حنفي

17 - ناهد عبد النبى  سيد احمد عبد النبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 609 ورقم قيد 23622    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك احمد سعيد 

موسى

18 - عبدالمعز شحات عبدالمعز شادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

611 ورقم قيد 23623    محل رئيسى  عن مدشة وخلطة تصنيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية ساقيه المنقدي 

بملك شحات عبدالمعز شادي

19 - سماح شعبان عبدالشافي علي موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

614 ورقم قيد 23624    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف حيوانيه, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون عزبة 

ابواسماعيل بملك عبدالنبي رمضان عبدالشافي

20 - محمد مسعد محمد عبدالهادي بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

619 ورقم قيد 23625    محل رئيسى  عن صيانه اجهزة كهربائية, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك بملك محمد 

السيد صالح رمضان

21 - اسماء محمد حفني مرسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 621 

ورقم قيد 23626    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك سيد صبحي امين

22 - ابراهيم احمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 625 

ورقم قيد 23627    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية جريس 

بملك/ عبدالحميد محروس احمد

23 - نجات فتحي عايد الصو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 626 ورقم 

قيد 23628    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي الترخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري 

الدخلي والدولي, بجهة محافظة المنوفية شما بملك رشا عبدالغفار عبدالعظيم دومه

24 - داليا انور مرتضي صبيحه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 629 

ورقم قيد 23629    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شما بملك يوسف محمود 

شحات سليم

25 - اسلم محمد عبدالمنعم حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 630 

ورقم قيد 23630    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخدمهم, بجهة محافظة المنوفية شارع بور سعيد بملك مصطفي شريف ابوالسعود
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26 - عيد على حسن على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 633 ورقم 

قيد 23631    محل رئيسى  عن حلقه, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك عبد العزيزابو بكر عبد العزيز

27 - حمدى عشرى عبد الحميد نعمه ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

638 ورقم قيد 23632    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك محمد كمال السيد

28 - رشا زينهم عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 663 

ورقم قيد 23633    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون ش/ سعد زغلول بملك/ حسن 

محمود حجران

29 - اسراء هشام محمد عريض تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 665 ورقم 

قيد 23634    محل رئيسى  عن  بيع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون 

بملك رباب سعيد احمد عريض

30 - يوسف شريف عبد السميع عامر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

670 ورقم قيد 23635    محل رئيسى  عن تجاره منظفات, بجهة محافظة المنوفية ساقيه ابو شعره بملك محمد 

محمد الزين محمود

31 - مينا ايمن لبيب سعد جادالكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 674 

ورقم قيد 23636    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخداماتهم واعمال لندسكيب, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع درب البنا بملك اشرف 

عبدالغفار السيد

32 - مى عامر عطيه عامر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 676 ورقم قيد 

23637    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك مصطفى عبد 

الرازق محمد

33 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الفوال تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

688 ورقم قيد 23639    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك نصر انور نصر الفار

34 - اسماء يحيي عبدالحميد ابوعمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

695 ورقم قيد 23640    محل رئيسى  عن  بيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

محلة سبك بملك جمال محمد عبدالجواد

35 - محمد سامى على مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 704 

ورقم قيد 23641    محل رئيسى  عن مكتب اداره وتشغيل المطاعم والكافيهات والتوريدات العموميه فيما عدا 

توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدماتهم, بجهة محافظة المنوفية سنتريس طريق القناطر الخيريه 

بملك سامى على مصطفى

36 - نيره ابراهيم الدسوقي عراقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 708 

ورقم قيد 23642    محل رئيسى  عن مكتب تاجير المعدات, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون شارع سعد 

زغلول بملك معتز توفيق محمد علي

37 - مصطفي معوض مخلوف علي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 720 

ورقم قيد 23643    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية رمله النجب بملك احمد محمد 

الشنواني
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38 - وائل وجيه انور سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 728 ورقم قيد 

23644    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام كهرباء, بجهة محافظة المنوفية بوهة شطانوف بملك ربيع سعيد 

احمد

39 - عزه احمد السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 732 ورقم 

قيد 23645    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله خدمات الكمبيوتر والنترنت 

واسنخدمتهم, بجهة محافظة المنوفية عزبة البواجريه بملك عوض مهدي عبدالجواد

40 - صبحيه شاكر احمد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 733 

ورقم قيد 23646    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك بملك رمضان كفراوي 

محمد رمضان

41 - رحاب حمدي علي عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 743 

ورقم قيد 23647    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية البرانية بملك جمال سيد احمد سيد

42 - ايهاب عبدالمعز زكريا السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 748 

ورقم قيد 23648    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة المنوفية ساقية ابوشعرة بملك محمد علي محمد علي 

عامر

43 - محمود محمد محمود رياض تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

749 ورقم قيد 23649    محل رئيسى  عن مصنع اعلف, بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك حسام سعيد 

محمود على

44 - اسلم اسامه شحات عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

758 ورقم قيد 23650    محل رئيسى  عن ثلجه خضروات وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك ايمان 

ابراهيم شعبان

45 - ايهاب فؤاد صابر الجمسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 761 

ورقم قيد 23651    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك حامد 

صابر فتح ا على

46 - يمني احمد سيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 762 ورقم 

قيد 23652    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك هشام عبدالحليم علي

47 - اسلم جمال عبد الخالق محمود جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

766 ورقم قيد 23653    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع سعد 

زعلول بملك جمال عبد الخالق محمود

48 - عبد العاطى عبد العاطى سليمان عبد العاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع 769 ورقم قيد 23654    محل رئيسى  عن مركز تلوين بويات, بجهة محافظة المنوفية اشمون امام 

المعلب الكبير شارع سعد زغلول  بملك سعيد محمد حمدى محمود

49 - عادل حسب النبى خليل سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 770 

ورقم قيد 23655    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون ش/ سعد زغلول 

بملك جمال الدين عفيفى ابراهيم
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50 - طارق مختار طه سلم تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 776 ورقم 

قيد 23656    محل رئيسى  عن حظيرة وتربية مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك 

سميه محمود موسي

51 - محمد احمد سليمان عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 783 

ورقم قيد 23657    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 طبقا لتعليمات الهئيه العامه للرقابه على الواردات والصادرات, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك اسامه احمد 

سليمان عيسوى

52 - عبدالرحمن سعيد سيد علي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

786 ورقم قيد 23658    محل رئيسى  عن توريدات عموميه) فيما عدا توريد العمالة وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخداماتهم ( ومقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب بملك اسماء عبدالرحمن مرضي

53 - هاله مرزوق عبدالعاطى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

800 ورقم قيد 23659    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع شنط بلستيك, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون 

عزبه لمعى بملك/ محمد صابر ابوالحديد

54 - كريم محمد عادل بيومى مرشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 801 

ورقم قيد 23660    محل رئيسى  عن تجارة الفاكهه والخضروات بالجمله والتوريدات العموميه فيما توريد العماله 

وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك بيومى محمد عادل

55 - مها عبدالمنعم عبدالعزيز عزالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

809 ورقم قيد 23661    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية رمله النجب بملك/ 

اشرف محمد حجازى احمد

56 - احمد كمال عبد الجواد عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

813 ورقم قيد 23662    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية النجب بملك محمد فاروق عبده 

الطحان

57 - هانم محمد عفيفي موسي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 816 ورقم 

قيد 23663    محل رئيسى  عن مخبز بلدي, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك كمال احمد السيد خضر

58 - دينا عادل جلل طه تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 820 ورقم قيد 

23665    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك محمد حامد محمد

59 - ايمن سامي سعد ندا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 840 ورقم قيد 

23666    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع نجاره, بجهة محافظة المنوفية شنشور بملك بشري سامي سعد ندا

60 - علء عبدالمنعم عبدالحميد محمد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 842 ورقم قيد 23667    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك 

ايات احمد كمال بكر جمعه

61 - طلعت نبيل صلح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 844 ورقم 

قيد 23668    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية النعناعية بملك نبيل صلح محمد خير
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62 - داليا حامد عبدالعزيز شحات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 853 

ورقم قيد 23669    محل رئيسى  عن مكتبة دون تصوير مستندات, بجهة محافظة المنوفية شعشاع بملك حامد 

عبدالحي محمد

63 - عماد حمدي حمزه البهنساوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 859 

ورقم قيد 23670    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون ش/ الشهداء بملك 

حمدي حمزه البهنساوي

64 - محمد السيد عبدالمنعم علي شرف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

865 ورقم قيد 23671    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك 

رجب عبدالمنعم علي شرف

65 - مختار رشاد مختار العناني تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 869 

ورقم قيد 23673    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون كوم عياد بملك عادل احمد فؤاد 

محمد

66 - سحر محمد عبدالرحمن عوض تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

881 ورقم قيد 23674    محل رئيسى  عن تجارة موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك طه 

عبدالروؤف محمد عزالدين

67 - نوره خالد احمد عبدالحليم الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 885 ورقم قيد 23675    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك ست 

عبدالمنعم احمد حسيب

68 - محمود فوزي عبدربه فوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 887 

ورقم قيد 23676    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك فوزي عبدربه فوده

69 - احمد عصام انور عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 889 

ورقم قيد 23677    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال وذلك بعد الترخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البري والدولي, بجهة محافظة المنوفية البرانية بملك محمد عبدالمرضي رزق احمد

70 - هناء سعيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 891 ورقم 

قيد 23678    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية مجريا بملك سعد مشحوت سيد احمد 

الصاوي

71 - ابراهيم عبد الغفارهاشم ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

901 ورقم قيد 23679    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية شما بملك محمد محمد 

محمد موسى

72 - عمرو احمد السيد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 907 

ورقم قيد 23680    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخداماتهم, بجهة محافظة المنوفية صراوه بملك احمد السيد مرسي طلبه

73 - محمد عبدالكريم ابو الحديد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

911 ورقم قيد 23681    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية الحلواصي بملك عبدالفتاح 

محمود حسن
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74 - سعيد عبدا على عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 913 

ورقم قيد 23682    محل رئيسى  عن مخبز عيش الى, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك عبد ا على عبد 

الحليم شاهين

75 - مصطفى بكر جمال مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 927 

ورقم قيد 23683    محل رئيسى  عن مصنع حلويات, بجهة محافظة المنوفية الكوادي بملك محمد حامد 

عبدالمقصود عمر

76 - محمد مشحوت محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 930 

ورقم قيد 23684    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية ابورقبه بملك ذكاء غريب محمد نصر

77 - احمد محمد احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 942 ورقم 

قيد 23685    محل رئيسى  عن انتاج جبن والبان, بجهة محافظة المنوفية شوشاي بملك انور محمد احمد سلمه

78 - عصام عبدالنبي شعبان المشد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

946 ورقم قيد 23686    محل رئيسى  عن مكتب توريد نباتات واشجار زينة ومقاولت عمومية, بجهة محافظة 

المنوفية كفر الحما بملك احلم علي محمد

79 - عل فوزي علي ناجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 947 ورقم 

قيد 23687    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وبقاله, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون ش/ بورسعيد بملك 

احمد حامد محمود

80 - حسام محمد عبدالجيد ابوحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 959 

ورقم قيد 23688    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة المنوفية صراوه بملك عوني محمد عبدالجيد

81 - سامي مبروك محمود رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 969 

ورقم قيد 23690    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة المنوفية كفر غريب بملك هاني/ محمود/محمد/ 

اسامة/باسم/ هناء/ سامي مبروك

82 - سامحه عبدالحافظ علي عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 970 

ورقم قيد 23691    محل رئيسى  عن معرض لتجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية شوشاي بملك حسن علي 

حسن غنيم

83 - محمد سمير محمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 973 

ورقم قيد 23692    محل رئيسى  عن مكتب توريد جبسن بورد وريتال, بجهة محافظة المنوفية شوشاي بملك 

سمير محمد عبدالواحد

84 - حمديه عبدالعزيز متولي الشافي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

976 ورقم قيد 23693    محل رئيسى  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة المنوفية عزبه ابوصلح بملك 

عبدالسلم علي مدني

85 - عبدالحافظ صلح عبدالحافظ خلف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

979 ورقم قيد 23694    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك عبدالحكم عبدالحميد 

احمد

86 - ملكة عبدالواحد ابراهيم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

982 ورقم قيد 23695    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك معاذ رضا محمد
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87 - رضا عبدربه بدوي فودة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 987 

ورقم قيد 23696    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك علء الدين احمد حسين

88 - صبري صلح طه عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 991 

ورقم قيد 23697    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع مراتب, بجهة محافظة المنوفية سملي بملك محمود شريف 

ابوالعزم

89 - محمود عبد الحميد عبد التواب محمود عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 1001 ورقم قيد 23698    محل رئيسى  عن لعب اطفال وخردوات, بجهة محافظة 

المنوفية الخور بملك عبد الحميد عبد التواب محمود

90 - عزيزه السيد محمد الجحش تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1008 

ورقم قيد 23699    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية شما بملك عادل فرج محمد 

مرسي

91 - محمد ابراهيم فهمي قضا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1018 

ورقم قيد 23701    محل رئيسى  عن بيع كريب و وجبات سريعة, بجهة محافظة المنوفية شارع سعد زغلول 

بملك مصطفي خالد السيد شلبي

92 - محمد ذكى دسوقى منصور تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1022 

ورقم قيد 23702    محل رئيسى  عن ورشه نجارة يدويه, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك/ ذكى دسوقى 

منصور

93 - وجيه رافت سعد رزق تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1023 ورقم 

قيد 23703    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدويه, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك بملك هانم محمود عبد ا

94 - حامد كمال حامد حسوب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1028 

ورقم قيد 23704    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 6 طبقا 

لتعليمات الهئيه العامه على الصادرات والوارادت, بجهة محافظة المنوفية جريس بملك سامح محمد فهمى شرف

95 - محمود محمد عبد الغفار سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1031 ورقم قيد 23705    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية مونسه بملك محمد عبد الغفار 

سالم

96 - احمد محمد عبد الحكيم سعد خليف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1033 ورقم قيد 23706    محل رئيسى  عن مصنع كراسي راتان, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب بملك 

حمدي رشيدي ابراهيم بيومي

97 - محمد حسين محمد ابوالحمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1037 ورقم قيد 23707    محل رئيسى  عن مكتب توريد اشجار نباتات زينه بكافة انواعها واعمال اللند سكيب, 

بجهة محافظة المنوفية قنطرة النعناعية بملك حسين محمد ابوالحمد

98 - مصطفى عاشور توفيق عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1044 ورقم قيد 23708    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا توريد العماله وخدمات 

والكمبيوتر والنترنت واستخدماتهم, بجهة محافظة المنوفية مجريا بملك عاشور توفيق عبد الهادى

99 - نجلء زكى عبد الجيد عوف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1048 

ورقم قيد 23709    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك بملك احمد خالد زيدان
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100 - محمود سامي عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1051 ورقم قيد 23710    محل رئيسى  عن تجارة وبيع لحوم مجمدة, بجهة محافظة المنوفية شارع عبدالمنعم 

رياض بملك عبدالمقصود كفراوي

101 - محمود صلح منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1055 ورقم قيد 23711    محل رئيسى  عن محل بيع عطاره, بجهة محافظة المنوفية شارع خالد بن الوليد 

بجوار المعهد الديني بملك حسين عبدالرسول حسين

102 - احمد اسماعيل عبدالصمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1056 ورقم قيد 23712    محل رئيسى  عن مكتب توريد نباتات زينة, بجهة محافظة المنوفية كفر الحما بملك 

اسماعيل عبدالصمد زهران

103 - حسام رمضان عبد الحليم داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1059 ورقم قيد 23713    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة المنوفية شما بملك عز الدين على 

رمضان طاحون

104 - محمود فتحي محمد عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1065 ورقم قيد 23714    محل رئيسى  عن تصنيع جلود وشنط, بجهة محافظة المنوفية شعشاع بملك فتحي 

محمد عبدالهادي سعيد

105 - اسلم رمضان سعيد الحنفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1069 ورقم قيد 23716    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شما بملك عاطف سعيد محمد الحنفي

106 - احمد عاطف بدوي فوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1072 

ورقم قيد 23717    محل رئيسى  عن تجارة اللحوم والجزارة, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك داليا محمد 

عبدالحميد

107 - احمد شحات عبده محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1074 

ورقم قيد 23718    محل رئيسى  عن مصنع احذيه, بجهة محافظة المنوفية رملة النجب بملك حسنى محمد 

محروس محمد

108 - احمد رفعت بشرى محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1076 

ورقم قيد 23719    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخدامتهم( وتاجير سيارات, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك احمد مصطفى السيد

109 - محمود صلح حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1077 ورقم قيد 23720    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك سعاد رجب 

ابوالسعود تركي
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فروع الفراد

1 - محمود احمد مرسى سيد احمد  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   646 ورقم قيد   9712  محل فرعى  عن 

بيع وتجارة قطع غيار سيارات  بجهة محافظة المنوفية قورص بملك وفاء عبد الحميد مصطفى

2 - محمد سامى جمعه عبدالحليم  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   669 ورقم قيد   23513  محل فرعى  عن  

مخزن لتجارة الدوات المنزليه  بجهة محافظة المنوفية شنشور بملك/ محمد اشرف محمد

3 - رضا محمد عبد المقصود اسماعيل  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   739 ورقم قيد   8103  محل فرعى  

عن  حظيره مواشى وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية محلة سبك بملك حازم محمد عبد المقصود

4 - محمود محمد فوزى محمد منتصر  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   714 ورقم قيد   8959  محل فرعى  

عن عطور و هدايا 0  بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك محمود فوزى محمد منتصر

5 - محمود جمال عبدالفتاح احمد  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   824 ورقم قيد   13598  محل فرعى  عن  

ورشه رخام  بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك / احمد جمال عبدالفتاح

6 - هاله مرزوق عبدالعاطى عبدالحليم  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   965 ورقم قيد   23659  محل 

فرعى  عن  ورشه تقطيع وسحب رولت الشنط البلستيك  بجهة محافظة المنوفية ساقية ابوشعرة بملك/ عاطف على 

فرج عبدالنبى

7 - محمد حسنى محمد اسماعيل  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   998 ورقم قيد   11528  محل فرعى  عن  

مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامهم  بجهة محافظة المنوفية منيل 

عروس بملك/محمد حسنى محمد اسماعيل

8 - غاده عبد المنعم فهمى عبد الوهاب  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1068 ورقم قيد   23715  محل 

فرعى  عن توريد ملبس جاهزة)دون الذي العسكري(  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان/شارع صراوه محمد 

المحمدى محمد العمرى

9 - غاده عبد المنعم فهمى عبد الوهاب  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1068 ورقم قيد   23715  محل 

فرعى  عن توريد ملبس جاهزة)دون الذي العسكري(  بجهة محافظة الجيزة ش علي فرج ناصية ش المدرسة

قيود الشركات

1 - شركه/ هيثم مشحوت محمد على الجندى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    687 ورقم قيد  23638    مركز عام  عن محطه خدمات وتموين سيارات وتجارة 

زيوت  بجهة محافظة المنوفية شما بملك/ مشحوت محمد على الجندى

2 - شركة/ افكار محمد عبدالهادى وشريكها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    818 ورقم قيد  23664    مركز عام  عن مكتب نقل عمال وبضائع وتاجير سيارات  بجهة محافظة 

المنوفية مدينه اشمون ش/ الروضه خلف مسجد عمربن الخطاب بملك/ مجدى فهمى رزق

3 - شركه محمد السيد زكى وشركاه شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

867 ورقم قيد  23672    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العموميه والتوريدات العموميه) فيما عدا 

توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدماتهم(  بجهة محافظة المنوفية سهواج بملك سيد عبد اللطيف 

ابراهيم نصر
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فروع الشركات

1 - شركه / احمد على عبدالحميد وشريكه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    828 ورقم قيد   20129   

فرعى  عن مصنع لخلط وتعبئه السمدة والمخصبات الزراعية  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات قطعة رقم 2 

مرحله ثانيه ورش الشباب امتداد المنطقه الصناعية الخامسة بملك / شركه عبدالعزيز محمد مصطفى عبيد وشريكه

2 - تكنوفالى للتنمية الزراعية والتوريدات العموميه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    828 ورقم قيد   

20129   فرعى  عن مصنع لخلط وتعبئه السمدة والمخصبات الزراعية  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات 

قطعة رقم 2 مرحله ثانيه ورش الشباب امتداد المنطقه الصناعية الخامسة بملك / شركه عبدالعزيز محمد مصطفى 

عبيد وشريكه

3 - شركه العربى للتجارة والصناعه) العربي( ش.م.م   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    1017 ورقم قيد   

23700   فرعى  عن نفس غرض الشركه الرئيسي طبقا للسجل التجاري  بجهة محافظة المنوفية الدور الرضي 

والميزانين بالمبنى المكون من ارضي وميزانين وثلث ادوار عليا والمملوك لشركه العربي للتجارة والصناعه فى 

قريه ابو رقبه خلف مجمع معاهد العربي الزهريه

4 - شركه العربى للتجارة والصناعه) العربي( ش.م.م   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    1017 ورقم قيد   

23700   فرعى  عن نفس غرض الشركه الرئيسي طبقا للسجل التجاري  بجهة محافظة القاهرة جوهر القائد,

موقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء ج0م0ع فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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 محو - شطب

1 - سهام ابراهيم خضر ابراهيم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   9343 قيد فى 30-08-2010 برقم ايداع  1065 

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

2 - محمد شوقى غانم السيد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   10335 قيد فى 08-02-2012 برقم ايداع  182 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

3 - احمد ماهر احمد حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13092 قيد فى 09-06-2015 برقم ايداع  1103 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لترك التجارة

4 - هديه عباس رزق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15212 قيد فى 04-06-2017 برقم ايداع  1201 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

5 - عمر صلح عبدالرحمن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19353 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  

1595 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

6 - محمد عبدالمولى عوض ا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19548 قيد فى 15-09-2020 برقم ايداع  

2080 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

7 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   880 قيد فى 01-07-2013 برقم ايداع  877 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك للستغناء عنه

8 - حسين محمود على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11126 قيد فى 17-03-2013 برقم ايداع  396 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد وذلك لترك التجاره

9 - مأمون عادل المأمون عبد الحميد الهللى قاصر ومشمول بولية والده بقرار محكمة السره باشمون ) مال ( فى 

القضية رقم 21ج لسنه 2017 نباية اشمون لشئون السره )مال (  تاجر فرد سبق قيده برقم   14893 قيد فى 

13-02-2017 برقم ايداع  340 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد 

وذلك لعتزال التجاره نهائيا

10 - عبدالمنعم السيد عبدالواحد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18319 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع  

2949 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

11 - حنان عبد الحكيم فوزى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20121 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  90 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجاره

12 - محمد سامى جمعه عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   23513 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع  669 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك للستغناء عنه

13 - احمد فتحى عبد المنعم ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   13940 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع  665 

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

14 - عفاف ابراهيم مرسى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10865 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع  1375 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

15 - علء احمد صابر عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   12667 قيد فى 02-02-2015 برقم ايداع  191 

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

16 - كرم سعيد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   15933 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع  420 وفى 

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

17 - انتصار رمضان عامر الدناصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17036 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع  

3346 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

18 - ربيع عبدالعزيز السيد عصفور  تاجر فرد سبق قيده برقم   21394 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  

3211 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

19 - احمد حسين محمد علم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   9990 قيد فى 11-07-2011 برقم ايداع  920 وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا
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20 - مكتب سلمى للمقاولت والتوريدات ) ابراهيم محمد ابراهيم الشاذلى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   1968 قيد 

فى 13-10-1996 برقم ايداع  468 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صيحفة 

القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

21 - عبدالمنعم عامر محمود السعودى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19184 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  

1191 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

22 - محمود محمد محمود الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21553 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  3599 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلكك لترك التجاره نهائيا

23 - ابراهيم عصمت زكي مرعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23167 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  

3429 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

24 - طارق السيد عباس ابراهيم عوده 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   10231 قيد فى 14-12-2011 برقم ايداع  

1494 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

25 - اشرف محمود عبدالمعطي سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم   20791 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع  

1772 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجاره

26 - اسلم مجاهد عزت عبدالمنصف  تاجر فرد سبق قيده برقم   23427 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع  

4220 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

27 - ياسر عبدا عبدالرسول صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6613 قيد فى 01-10-2005 برقم ايداع  982 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للوفاة بالنسبه للمحل الرئيسى 

والرئيسى الخر

28 - ياسر عبدا عبدالرسول صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6613 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع  

2703 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للوفاة

29 - يسري محمد عبد المنعم علي سمره 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   7651 قيد فى 04-10-2007 برقم ايداع  

919 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للوفاة

30 - احمد محمد لبيب عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17481 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع  518 

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

31 - عبد ربه حسن عبد ربه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17746 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع  

1159 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد ذلك لعتزال التجاره نهائيا

32 - احمد سمير محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16315 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع  

1302 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

33 - اسامة السيد اسماعيل ابو خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   13956 قيد فى 24-03-2016 برقم ايداع  

696 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

34 - رضا محمد السيد عبد المنعم الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16579 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  

2144 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة

35 - وفاء ابو الفتوح عبد الوهاب الحفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17177 قيد فى 13-12-2018 برقم 

ايداع  3713 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

36 - محمد معوض عبدالفتاح جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   11732 قيد فى 13-02-2014 برقم ايداع  215 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد ذلك لترك التجاره نهائيا

37 - حلمى مجدى حلمى عافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12488 قيد فى 09-12-2014 برقم ايداع  1783 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجاره

38 - عاطف الدسوقى مشحوت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7022 قيد فى 11-07-2006 برقم ايداع  758 

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

39 - ايمان سعد احمد محمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   7974 قيد فى 28-05-2008 برقم ايداع  497 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - جمال عبد النور امام رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   16384 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع   1500 

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

2 - عشرى عشرى خليل غرابه تاجر فرد سبق قيده برقم   3227 قيد فى 25-11-1998 برقم ايداع   754 فى 

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

3 - شنوده ملك راغب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   15206 قيد فى 01-06-2017 برقم ايداع   1188 

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

4 - انتصار محمد عبدالخالق البركى تاجر فرد سبق قيده برقم   22315 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   

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

5 - رضا محمد عبد المقصود اسماعيل 0 تاجر فرد سبق قيده برقم   8103 قيد فى 01-09-2008 برقم ايداع   

842 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

6 - طه عبدالمنصف عباس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17338 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع   213 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

7 - سالم عبد الرؤف محمد عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   23149 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع   

3389 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

8 - عبدالموجود احمد السيد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   22098 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   353 

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

9 - مصطفى محمود محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   21047 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع   2344 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - احمد محمد مصطفى محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   16821 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع   

2809 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - محمود جمال عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13598 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع   

2279 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

12 - رضا رجب محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   19442 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع   1818 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

13 - عياد مراد عبد الملك بسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم   21114 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع   

2611 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

14 - السيد حماده السيد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   23214 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع   3588 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - تامر زاهر توفبق حسن جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم   5027 قيد فى 02-02-2002 برقم ايداع   90 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

16 - رمضان رجب فهمى حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   4079 قيد فى 24-04-2000 برقم ايداع   331 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

17 - انتصار محمد محمود عصر تاجر فرد سبق قيده برقم   21551 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع   3596 

فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

18 - عادل عبدالمنصف عباس السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   21107 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع   

2594 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - يمني احمد سيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   23652 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   762 فى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - طارق السيد عبد الجواد السيد 0 تاجر فرد سبق قيده برقم   3853 قيد فى 25-12-1999 برقم ايداع   

841 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - محمد حسنى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   11528 قيد فى 19-11-2013 برقم ايداع   1374 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

22 - سعيد حسان ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21192 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع   2763 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

23 - زينب عبدالهادى حسن حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   21514 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع   

3498 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - سعيد كامل خليل المجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    19653 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    2333 

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

كامل سعيد كامل خليل

2 - مصطفى عبد الستار مصطفى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    12168 قيد فى 18-08-2014 برقم ايداع    

1078 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح 

بناحية اشمون شارع عبد المنعم رياض بملك رشاد ابراهيم سلمه

3 - مصطفى عبد الستار مصطفى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    12168 قيد فى 18-08-2014 برقم ايداع    

1078 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية لبيشه بملك عبد الستار مصطفى 

صديق

4 - مصطفى عبد الستار مصطفى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    12168 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

540 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بناحية اشمون شارع عبد المنعم 

رياض بملك رشاد ابراهيم سلمه

5 - عشرى عشرى خليل غرابه تاجر فرد سبق قيده برقم    3227 قيد فى 25-11-1998 برقم ايداع    754 

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

حامد محمد

6 - حسام اصبح عبدالفتاح امين تاجر فرد سبق قيده برقم    21678 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    3810 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / برج السراج 

ش بورسعيد بملك عبدالفتاح اسماعيل محرم

7 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    880 قيد فى 23-01-1993 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر الكائن 

بناحية الفرعونيه ونشاطه مكتب استيراد وتصدير وافقا للقوانين المعمول بها

8 - محمود احمد مرسى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9712 قيد فى 08-03-2011 برقم ايداع    294 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع قورص بملك وفاء عبد 

الحميد مصطفى ونشاطه بيع وتجارة قطع غيار سيارات

9 - فرج مكرم عزيز عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    22066 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    285 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك مكرم عزيز 

عوض ا

10 - انتصار محمد عبدالخالق البركى تاجر فرد سبق قيده برقم    22315 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    

936 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

النجب عزبه الحسانيه بملك بسيونى فكرى عبد الحميد عفيفى

11 - محمود احمد مرسى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9712 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع    646 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قورص مركز اشمون بملك عبد الفتاح 

توفيق على

12 - محمود احمد مرسى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9712 قيد فى 08-03-2011 برقم ايداع    294 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح قورص 

مركز اشمون بملك عبد الفتاح توفيق على

13 - محمود احمد مرسى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9712 قيد فى 08-03-2011 برقم ايداع    294 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قورص بملك وفاء عبد الحميد مصطفى
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14 - عبده حسنين عبده النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    15667 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    2544 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر الكائن 

بناحيه شبين الكوم ش/ احمد شفيق من ش/ طلعت حرب بملك/ صالح الدين عبدالفتاح عبدالهادى وذلك للستغناء 

عنه نهائيا

15 - محمد سامي جمعه عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    23513 قيد فى 02-01-2023 برقم ايداع    24 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه شنشور بملك/ محمد 

اشرف محمد بغرض مخزن لتجارة الدوات المنزليه

16 - رضا محمد عبد المقصود اسماعيل 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    8103 قيد فى 01-09-2008 برقم ايداع    

842 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه محلة سبك 

بملك حازم محمد عبد المقصود ونشاطه حظيره مواشى وتجارتها

17 - محمود محمد فوزى محمد منتصر 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    8959 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع    

240 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه سنتريس بملك 

محمود فوزى محمد منتصر ونشاطه عطور وهدايا

18 - احمد محمد بركات الملح تاجر فرد سبق قيده برقم    16936 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع    3089 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك مصطفى 

محمد بركات الملح

19 - مصطفى احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    23101 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع    3226 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح محلة سبك 

بجوار مسجد الحاج كامل بملك احمد محمد السيد رمضان

20 - محمد سامي جمعه عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    23513 قيد فى 02-01-2023 برقم ايداع    24 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحية بناحية 

شنشور مركز اشمون بملك محمد اشرف محمد ونشاطه بيع ادوات منزليه وذلك للستغناء عنه

21 - محمد سامي جمعه عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    23513 قيد فى 02-01-2023 برقم ايداع    24 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك محمد 

اشرف محمد

22 - فاطمه احمد سيد احمد الحربى 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    10160 قيد فى 30-10-2011 برقم ايداع    

1321 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ابو رقبه 

بملك محمد ابراهيم على

23 - عبدالموجود احمد السيد الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    22098 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

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

هدى حسن عبد الفتاح

24 - سعيد احمد محمود يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    6402 قيد فى 18-04-2005 برقم ايداع    352 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ انور محمد محمد 

عبدالنبى

25 - اسلم جمال عبدالنبي ابوجبل تاجر فرد سبق قيده برقم    23155 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع    

3404 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل الملك ليصبح شارع 

صلح الدين بملك اسلم جمال عبد النبى ابو جبل

26 - محمود جمال عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13598 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع    

2279 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه شطانوف 

بملك / احمد جمال عبدالفتاح بغرض ورشه رخام
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27 - طارق انور خليفه يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    5849 قيد فى 15-02-2004 برقم ايداع    72 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم افتتاح فرع بناحيه امام مسجد قنديل بملك 

ساميه عثمان حسن ونشاطه معرض بيع سلك رباط ومسمار

28 - حنان ابراهيم على النسره تاجر فرد سبق قيده برقم    21971 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    42 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك فهد محمد 

عيد ابوزيد

29 - جمال عبدالعال على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    16827 قيد فى 01-10-2018 برقم ايداع    

2827 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح الكوادى 

بملك/ محمود عبدالمجيد على ابراهيم

30 - تامر السيد مصطفى رشاد امام تاجر فرد سبق قيده برقم    22928 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع    

2707 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شنشور 

مركز اشمون بملك عبدا محمود مهدي

31 - عادل عبدالرحمن منصور فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    13671 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع    

99 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم افتتاح فرع بناحيه 2 ش ابو ربى 

بملك كريم محمود على حسن الساعى

32 - يمني احمد سيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    23652 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    762 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بناحية 6 ش يوسف الدجوى 

ونشاطه صيدليه

33 - هاله مرزوق عبدالعاطى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    23659 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    

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

اشمون امام مستشفى الحميات بملك/ عبدالحميد السيد عبدالحميد حسانين

34 - هاله مرزوق عبدالعاطى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    23659 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    

800 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه ساقية 

ابوشعرة بملك/ عاطف على فرج عبدالنبى بغرض ورشه تقطيع وسحب رولت الشنط البلستيك

35 - طارق السيد عبد الجواد السيد 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    3853 قيد فى 25-12-1999 برقم ايداع    

841 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /سامى 

محمد عبدالجواد

36 - محمد حسنى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    11528 قيد فى 19-11-2013 برقم ايداع    

1374 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه منيل 

عروس بملك/محمد حسنى محمد اسماعيل بغرض مكتب توريدات عموميه

37 - احمد عبد العزيز احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    16816 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع    

2794 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

ابراهيم فاروق عبد العزيز محمد

38 - محمد عصام الدين عبد الباقى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    17166 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع    

3685 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شنواى 

بملك خالد محروس فراج

39 - رضا محمد عبد المقصود اسماعيل 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    8103 قيد فى 01-09-2008 برقم ايداع    

842 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك بالنسبه للفرع 

ليصبح بملك رضا محمد عبد المقصود اسماعيل

40 - رضا محمد عبد المقصود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    8103 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع    

739 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

رضا محمد عبد المقصود اسماعيل
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41 - مينا مجدى موريس جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    21920 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع    

4289 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

طليا ش / وسط البلد بملك سعيد عبدالمجيد عبدا شحاته

42 - نجلء فتحى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21094 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع    2561 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك رمضان 

محمد سيد احمد
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النشاط

1 - سعيد كامل خليل المجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  19653 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    2333وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخزن تجاره خرده

2 - على حامد على ابراهيم الزقم تاجر فرد سبق قيده برقم  23338 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    3892

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا 

توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم( ومقاولت ونقل البضائع ومخلفات المصانع

3 - مصطفى عبد الستار مصطفى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  12168 قيد فى 18-08-2014 برقم ايداع    

1078وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اجهزه كهربائيه وادوات منزليه

4 - مصطفى عبد الستار مصطفى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  12168 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

540وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عموميه) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم (  وبيع اجهزه كهربائيه وادوات منزليه

5 - حسام اصبح عبدالفتاح امين تاجر فرد سبق قيده برقم  21678 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    3810

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط ليصبح محل تجارة ادوات منزليه 

وخردوات

6 - عبد ا احمد سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  21776 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    4008وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب توريد نباتات الزينة واعمال 

اللند سكيب والمقاولت العموميه

7 - رضا محمد عبد المقصود اسماعيل 0 تاجر فرد سبق قيده برقم  8103 قيد فى 01-09-2008 برقم ايداع    

842وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط حظيره مواشى وتجارتها الى النشاط 

الصلى

8 - احمد محمد بركات الملح تاجر فرد سبق قيده برقم  16936 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع    3089وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقاله وبيع مواد غذائية

9 - فوزيه احمد فهمى سعيد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  22349 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    1012

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح خردوات ولعب اطفال

10 - احمد محمد مصطفى محمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  16821 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع    

2809وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط طلمبه مواد بتروليه الى النشاط 

الصلى

11 - محمود جمال عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13598 قيد فى 24-12-2015 برقم ايداع    2279

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه ورشه رخام

12 - احمد محمد عبدالمجيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14777 قيد فى 08-01-2017 برقم ايداع    

59وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمي النشاط ليصبح مدشه وخلط اعلف

13 - عياد مراد عبد الملك بسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم  21114 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع    

2611وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة اجهزه كهربائية 

بالجملة

14 - احمد حمدى احمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  23612 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    569وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح صيانه وتركيب اجهزه التكييف

15 - احمد عبدالسلم ابراهيم ابوناشي تاجر فرد سبق قيده برقم  23614 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع    

577وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ورشه نجاره ميكانيكيه

16 - اسامه عبدالصمد حافظ الصياد تاجر فرد سبق قيده برقم  23501 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع    

4545وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات عمومية فيما عدا توريد 

العمالة وخدمات الكمبيوتر والنترنت واسخداماتهم الى النشاط الصلي
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17 - محمود السيد عبد الرحمن عبد الغنى 0 تاجر فرد سبق قيده برقم  8955 قيد فى 22-02-2010 برقم ايداع    

233وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط ليصبح / مخبز نصف الى

18 - ايهاب ماهر بيومى سبل تاجر فرد سبق قيده برقم  15910 قيد فى 07-02-2018 برقم ايداع    371وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع اقمشة ومفروشات

19 - احمد محمد حسب النبي عبدالمعبود تاجر فرد سبق قيده برقم  22479 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

1377وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه تهيئه المحاصيل فرز وغربله وتنقيه 

وتعبئه الحبوب والحاصلت الزراعيه الى النشاط الصلى

20 - يمني احمد سيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  23652 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع    762وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط صيدليه الى النشاط الصلى

21 - هاله مرزوق عبدالعاطى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  23659 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع    

800وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح ورشه تقطيع وسحب رولت 

بلستيك

22 - محمد حسنى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  11528 قيد فى 19-11-2013 برقم ايداع    1374

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامهم

23 - احمد فوزي محمود الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  17496 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    551وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع لعب اطفال

24 - عبدالنبي سعيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  23485 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع    4498

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مطعم وكافية

25 - عمرو عبدالبر جبريل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  16748 قيد فى 10-09-2018 برقم ايداع    

2627وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط المقاولت العامه والمتخصصه 

والمتكامله واعداد التصميمات الهندسيه والقيام باعمال التشطيبات والديكور الى النشاط الصلى

26 - احمد ربيع على سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  21016 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    2285

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع وتجاره السلع الغذائيه )بقاله(

الكيان القانوني

Page 23 of 32 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

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19653 وتم ايداعه بتاريخ   

01-10-2020  برقم ايداع 2,333.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح / اليمان لتجارة الخردة

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23338 وتم ايداعه بتاريخ   

23-11-2022  برقم ايداع 3,892.000 الى : الدوليه للتوريدات العموميه والمقاولت ونقل البضائع ومخلفات 

المصانع

3 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18110 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2019  برقم ايداع 2,323.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح الشامى استيل للمقاولت العامه ) 

باسم صابر عبدالموجود الشامى (

4 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21776 وتم ايداعه بتاريخ   

30-11-2021  برقم ايداع 4,008.000 الى :  تم تعديل السمة التجاريه لتصبح / مكتب السراء لتوريد نباتات 

الزينة واعمال اللندسكيب والمقاولت العامة

5 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13079 وتم ايداعه بتاريخ   

04-06-2015  برقم ايداع 1,081.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

6 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19442 وتم ايداعه بتاريخ   

25-08-2020  برقم ايداع 1,818.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد

7 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23612 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 569.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح المهندس لتركيب وصيانه التكييفات

8 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23614 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 577.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

9 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12179 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2014  برقم ايداع 1,112.000 الى : تم تعديل السمة التجارية ليصبح تي. ام. اس T.M.S للستيراد 

والتصدير

10 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14829 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2017  برقم ايداع 157.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح مبروكه رضا محمود عبد المعطى

11 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19986 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2020  برقم ايداع 3,131.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح الهدف للسقف المعلقة

12 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21016 وتم ايداعه بتاريخ   

08-07-2021  برقم ايداع 2,285.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ل يوجد

13 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   23635 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2023  برقم ايداع 670.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح يوسف شريف عبد السميع حامد

الشخاص

1 - يوسف شريف عبد السميع حامد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   23635 وتم ايداعه بتاريخ  

09-02-2023 برقم ايداع    670تم التأشير فى تاريخ   28-02-2023   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح  فايزه رمضان ابوالحديد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    8319 قيدت فى 

09-02-2009 برقم ايداع   123 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيه 

جميع اعمالها نهائيا  وقد تسلم كل شريك حصته فيها بالكامل وليس للشركه اى فروع داخل ج0 م 0ع

رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شركه ايمن سعيد ابراهيم شيحه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     9526 

قيدت فى 08-12-2010 برقم ايداع    1439وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

13,000,000.000

العناوين

1 - شركه احمد على عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     20129 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    

110وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه مدينة السادات 

قطعة رقم 2 مرحله ثانيه ورش الشباب امتداد المنطقه الصناعية الخامسة بملك / شركه عبدالعزيز محمد مصطفى 

عبيد وشريكه

2 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شركه ايمن سعيد ابراهيم شيحه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     9526 

قيدت فى 08-12-2010 برقم ايداع    1439وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تم افتتاح فرع بناحيه بدر بدر شقه 1 عقار 120 الحى الول المجاورة الخامسه بملك/ الشتيوي محمد 

عبدالمعين الشتيوي

النشاط
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9526   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-12-2010 برقم ايداع    1439 الى   تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شركه ايمن سعيد ابراهيم 

شيحه وشريكته

الشخاص
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تجديد افراد

1 - مجدى عبد الصادق عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2256   قيدت فى   02-03-1997 برقم ايداع    

119 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

2 - سهام ابراهيم خضر ابراهيم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9343   قيدت فى   30-08-2010 برقم ايداع    

1065 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

3 - رويدا محمود عبد النبى مدكور 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9948   قيدت فى   19-06-2011 برقم 

ايداع    817 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

4 - رويدا محمود عبد النبى مدكور 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9948   قيدت فى   19-06-2011 برقم 

ايداع    818 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

5 - رويدا محمود عبد النبى مدكور 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9948   قيدت فى   13-09-2011 برقم 

ايداع    1129 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

6 - رويدا محمود عبد النبى مدكور 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9948   قيدت فى   13-09-2011 برقم 

ايداع    1131 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

7 - محمد شوقى غانم السيد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10335   قيدت فى   08-02-2012 برقم ايداع    

182 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

8 - محمد جمال فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11025   قيدت فى   30-01-2013 برقم ايداع    

153 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

9 - احمد ماهر احمد حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13092   قيدت فى   09-06-2015 برقم ايداع    

1103 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

10 - هديه عباس رزق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15212   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

1201 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

11 - محمد شعبان عبدالواحد عبدالقوى ) صيدليه د محمد شعبان عبدالواحد عبدالقوى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

16006   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    584 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-25

12 - ابراهيم يحيى مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13735   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    

216 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

13 - صابر شديد خليفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14732   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

2570 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

14 - على السيد على بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15877   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

15 - محمود محمد ابراهيم الزهار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15983   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

16 - ام محمد محمد على السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   499   قيدت فى   02-12-1991 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-01

17 - سليمان فاروق سليمان ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1534   قيدت فى   02-09-1995 برقم ايداع    

274 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

18 - محمد احمد مصطفى الظنينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10587   قيدت فى   12-06-2012 برقم ايداع    

728 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

19 - امل محمد السيد صيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2404   قيدت فى   17-05-1997 برقم ايداع    

314 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16
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20 - رضا عبد العليم حسن سليمان 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4893   قيدت فى   24-09-2001 برقم 

ايداع    726 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-23

21 - عادل محمد عبد العظيم عبد القوى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10280   قيدت فى   2012-01-12 

برقم ايداع    64 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

22 - تم تعديل السم التجارى ليصبح مصطفى شريف ابو السعود عبد اللطيف ) الشريف لبيع الطفايات 

واسطوانتها (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15050   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    760 وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

23 - مصطفى سليمان عبد النبى منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15197   قيدت فى   29-05-2017 برقم 

ايداع    1160 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

24 - حسناء مبروك عبدالنبى عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15527   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    2613 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

25 - عبد النبي سعيد علي حسن 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7331   قيدت فى   27-02-2007 برقم ايداع    

163 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

26 - مسعد سلمه على الهللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9307   قيدت فى   08-08-2010 برقم ايداع    

993 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-07

27 - ملكه حلمى كامل عبد الملك 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10365   قيدت فى   23-02-2012 برقم 

ايداع    239 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

28 - خليل احمد خليل الخولى ) مطحن الخولى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10911   قيدت فى   

02-12-2012 برقم ايداع    1483 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-01

29 - خليل احمد خليل الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10911   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    

1721 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

30 - السيد عبدالمقصود علي عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13239   قيدت فى   2015-08-13 

برقم ايداع    1432 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12

31 - ابراهيم حسن رمضان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14932   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    462 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

32 - حسناء مبروك عبدالنبي عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15527   قيدت فى   17-10-2017 برقم 

ايداع    2128 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

33 - احمد السيد عبدالحى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15806   قيدت فى   11-01-2018 برقم 

ايداع    88 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

34 - على جمال محمد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15861   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

251 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

35 - حسن سعيد حسن ابراهيم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7090   قيدت فى   04-09-2006 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

36 - فاطمه احمد سيد احمد الحربى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10160   قيدت فى   30-10-2011 برقم 

ايداع    1321 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

37 - احمد فتحى عبد المنعم ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13940   قيدت فى   22-03-2016 برقم 

ايداع    665 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

38 - يحي عماد سيد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15117   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

922 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

39 - ايمن مصطفى ابراهيم عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15829   قيدت فى   18-01-2018 برقم 

ايداع    159 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17
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40 - ناديه محروس محمد ابو سته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16079   قيدت فى   08-03-2018 برقم ايداع    

743 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

41 - مصطفي عيساوي محمد الصفراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5227   قيدت فى   02-07-2002 برقم 

ايداع    530 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

42 - سعيد احمد محمود يونس 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6402   قيدت فى   05-07-2009 برقم ايداع    

697 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

43 - اوسامه شحاته قطب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10936   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    

1548 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

44 - ليشين محمد عبد العاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13079   قيدت فى   27-03-2017 برقم 

ايداع    700 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

45 - ايمن عزت عبد العظيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15716   قيدت فى   17-12-2017 برقم 

ايداع    2672 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

46 - عبدالنبى محمود عبدالوهاب سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15768   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    2781 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

47 - ندى رمضان عبد المرضى ابو الفتوح على قاصره ومشموله بولية والده بقرار محكمة السره نيابة رقم 

140ج لسنه 2017 فى 31 12 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15821   قيدت فى   15-01-2018 برقم 

ايداع    132 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

48 - محمود لطفى مصطفى السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16100   قيدت فى   13-03-2018 برقم ايداع    

794 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

49 - محفوظ عبد النبى محفوظ اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16101   قيدت فى   13-03-2018 برقم 

ايداع    799 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-12

50 - تهانى عبد الحميد محمود ابو سعده 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10006   قيدت فى   2011-07-19 

برقم ايداع    947 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

51 - عفاف ابراهيم مرسى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10865   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

1375 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

52 - علء احمد صابر عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12667   قيدت فى   02-02-2015 برقم ايداع    

191 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

53 - كرم سعيد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15933   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

420 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

54 - رضا سعيد عواد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16009   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

599 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

55 - ربيع ابراهيم عبدالحميد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3952   قيدت فى   22-02-2000 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

56 - رضا شحات احمد حسن 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7374   قيدت فى   25-03-2007 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

57 - احمد حسين محمد علم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9990   قيدت فى   11-07-2011 برقم ايداع    

920 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

58 - رجب عبد التواب سيد احمد خريص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14508   قيدت فى   2016-10-13 

برقم ايداع    2015 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

59 - خالد عادل عمرى عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15483   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

2003 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02
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60 - مكتب سلمى للمقاولت والتوريدات ) ابراهيم محمد ابراهيم الشاذلى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1968   

قيدت فى   13-10-1996 برقم ايداع    468 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-12

61 - محمد فرج محمد فرج 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7411   قيدت فى   17-04-2007 برقم ايداع    

351 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

62 - محمد فؤاد فتحى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10542   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

63 - احمد عربي حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15570   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

2269 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

64 - محمد عبد المقصود محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   557   قيدت فى   14-01-1992 برقم 

ايداع    9 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

65 - تامر زاهر توفبق حسن جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5027   قيدت فى   02-02-2002 برقم ايداع    

90 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

66 - احمد عبد السلم محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6018   قيدت فى   21-06-2004 برقم ايداع    

478 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

67 - شحات محمود سالم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15660   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

68 - هناء جلل محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2645   قيدت فى   03-11-1997 برقم ايداع    

723 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

69 - طارق السيد عباس ابراهيم عوده 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10231   قيدت فى   2011-12-14 

برقم ايداع    1494 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

70 - محمود ابراهيم عثمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10994   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    

87 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

71 - عبد الرحمن عبد ربه محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14567   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    2181 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

72 - صباح فهيم رفاعى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15652   قيدت فى   26-11-2017 برقم ايداع    

2501 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

73 - ايهاب ماهر بيومى سبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15910   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

371 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

74 - عبده سرحان عبده الحرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16156   قيدت فى   22-03-2018 برقم ايداع    

928 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-21

75 - شعبان عجمى عجمى شعير 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5025   قيدت فى   02-02-2002 برقم ايداع    

88 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

76 - محمود شحاته ابراهيم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5494   قيدت فى   09-03-2003 برقم ايداع    

163 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-08

77 - ياسر عبدا عبدالرسول صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6613   قيدت فى   01-10-2005 برقم 

ايداع    982 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

78 - يسري محمد عبد المنعم علي سمره 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7651   قيدت فى   2007-10-04 

برقم ايداع    919 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

79 - شربات محمود عشرى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12041   قيدت فى   19-06-2014 برقم 

ايداع    823 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-18
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80 - محمد كمال الدين احمد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15086   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    839 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

81 - محمد احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16014   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

608 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

82 - محمود فوزى محمود عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10573   قيدت فى   04-06-2012 برقم 

ايداع    697 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

83 - عبد السميع محمد توفيق عوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11741   قيدت فى   18-02-2014 برقم 

ايداع    229 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

84 - اسامة السيد اسماعيل ابو خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13956   قيدت فى   24-03-2016 برقم 

ايداع    696 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

85 - حسن السيد حسن عبد المقصود زلبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15911   قيدت فى   2018-02-07 

برقم ايداع    372 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

86 - السيد على محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10951   قيدت فى   24-12-2012 برقم ايداع    

1599 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

87 - شريف مدين عبد العزيز عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15297   قيدت فى   2017-07-19 

برقم ايداع    1435 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

88 - محمود عبدالمقصود جمعه عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15543   قيدت فى   2017-10-22 

برقم ايداع    2173 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

89 - تعديل السم التجارى ليصبح  فرحات عبدالوهاب عبدالمجيد الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15886   

قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    313 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-31

90 - رجب عبد العزيز رجب عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15940   قيدت فى   13-02-2018 برقم 

ايداع    433 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

91 - ابراهيم سعد حواش ابراهيم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7284   قيدت فى   25-01-2007 برقم ايداع    

37 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-24

92 - ايمان سعد احمد محمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7974   قيدت فى   28-05-2008 برقم ايداع    

497 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

93 - عبده حسنين عبده النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15667   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

2544 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

94 - حمدى على مهتدى دومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15900   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    

344 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04
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تجديد شركات

1 - شركة عمر جروب )احمد العقباوى وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   11092  قيدت فى  2013-03-04 

برقم ايداع   318 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  

12:00:00ص

2 - شركة محمد جمال سليمان الشافعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   15992  قيدت فى  2018-02-22 

برقم ايداع   542 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  

12:00:00ص

3 - شركة اسلم احمد منصور وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   11069  قيدت فى  20-02-2013 برقم 

ايداع   256 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00

ص

4 - شركة احمد عبد السلم محمد حموده   شركة سبق قيدها برقم :   11084  قيدت فى  26-02-2013 برقم 

ايداع   300 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00

ص
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