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قيود أفراد

1 - عماد ناصر حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5852 

ورقم قيد 30674    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 80 سوق المنطقة 

الولى - بملك / مها مصطفى محمد عمر

2 - حمدي محمد موسي رسلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5854 

ورقم قيد 30675    محل رئيسى  عن مكتب دعايه واعلن )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت (وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة ., بجهة محافظة المنوفية عقار 3 محورخدمات 

الحي الثاني برج الصفوه الدور الرابع -بملك/ محمدابراهيم محمدابراهيم الجندي

3 - أشرف فتحي توفيق عارف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5860 

ورقم قيد 30676    محل رئيسى  عن تجارة وبيع حبوب وأعلف, بجهة محافظة المنوفية دمليج -بملك/ فتحي 

توفيق عارف

4 - احمد محمود عبدالعزيز خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5870 

ورقم قيد 30677    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات محل رقم 30 

بالبدروم مول سفن ستارز بملك / هاني شعبان عبدالفتاح

5 - أحمد محمد مبروك خالد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5872 ورقم 

قيد 30679    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية وميكانيكية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 104 بالمول 

التجاري )قرطبة مول (بالقطعة رقم 2أ المنطقة 32 -بملك/ هناء سعيد مصطفي محمد

6 - بيشوي القس اسحق لويز يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

5876 ورقم قيد 30680    محل رئيسى  عن بيع وصيانة أجهزة التكييف وقطع غيارها ومشتملتها, بجهة 

محافظة المنوفية محل رقم55 /54 خارجي القطعه رقم )بدون( المحور المركزي أمام مستشفي هرمل الجديده-

بملك/ سونيا عبده عبدالرحمن

7 - صلح اسماعيل صلح الحلفاوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

5887 ورقم قيد 30681    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكية, بجهة محافظة المنوفية ش/المصطفي من 

ش/ السحرتي -بملك/ علء ابراهيم اسماعيل منصور

8 - ممدوح الزناتي عبدالستار شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

5888 ورقم قيد 30682    محل رئيسى  عن توريدات مواد بناء, بجهة محافظة المنوفية كفربالمشط -بملك/ 

الزناتي عبدالستار شاهين

9 - محمود حسن محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5896 ورقم 

قيد 30683    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة المنوفية منشاة سلطان بملك / عادل محمود على

10 - شيماء عمرو احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5898 

ورقم قيد 30684    محل رئيسى  عن تجارة خضروات و فاكهة, بجهة محافظة المنوفية باكيه - 196 ؛ 197 

البوابة الولى  سوق المنطقة التاسعة - بملك / عمرو احمد عطيه

11 - ياسر عبد الغنى فرج ياسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5899 

ورقم قيد 30685    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتسمين وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سدود م/منوف 

بملك فريده محمد محمود

12 - شعبان عبدالنبى عبدالحميد محمود حميده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 5900 ورقم قيد 30686    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة المنوفية مدينه 

السادات -محل رقم 34 خلفى مول البنوك -بملك /وائل عبدالهادى عارف
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13 - عبدالعزيز زكريا عبدالعزيز عوض الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 5902 ورقم قيد 30687    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة المنوفية الخماس 

- بملك / رزق عبدالفتاح عوض

14 - أحمد ابراهيم عبدالفتاح شريبه تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

5906 ورقم قيد 30688    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عامة )فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية ش/مدرسة التجارة بنات-بملك/ أحمد جمال أحمد محمد

15 - احمد عادل عبده المسيدى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5914 

ورقم قيد 30689    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت ( 

وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة المنوفية وحده رقم f 212 سيتى مول السادات بملك / مصطفى حمدان السيد 

حامد - اشرف يوسف عبدالمنعم تمساح - محمد على عاشور السيد

16 - محمود حمدى محمد عباس لطفى عبيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 5919 ورقم قيد 30690    محل رئيسى  عن تكسير و تخريز البلستيك, بجهة محافظة المنوفية - ش / 

الوسيه - بملك / حمدان حمدى محمد

17 - أحمد أمين عبدالعاطي الغرباوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5920 ورقم قيد 30691    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء رمل وزلط, بجهة محافظة المنوفية سروهيت-بملك/ 

أحمد محمد محمود دويدار

18 - محمود رمضان عبد الحميد طعيمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5926 ورقم قيد 30692    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سرس الليان -شارع جسر 

بحر المشروع بملك/حسن سعيد محمد

19 - سهام جلل محمود حافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 5932 

ورقم قيد 30693    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين -بملك/ 

محروس عبدالمنعم محروس

20 - ساميه ابراهيم محمد داود تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 5933 

ورقم قيد 30694    محل رئيسى  عن تحضروبيع كشري, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا - بملك /محمد شعبان 

مصطفي رجب

21 - علء احمد البكري فراج السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5940 ورقم قيد 30695    محل رئيسى  عن ترزي رجالي وحريمي, بجهة محافظة المنوفية وحده f1-قطعه 2 - 

محور خدمات السكنيه العاشرة - مول الصفوة بملك / مجده عبدالمقصود عبدا صالح

22 - امينة محمود عبدالمنعم الصبارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5942 ورقم قيد 30696    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة المنوفية محل 18 و 19 دور ارضى 

داخلى مول سفن ستارز - بملك / ياسر احمد محمد عبدالسلم

23 - احمد عبد النبى عبد الغنى فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5943 ورقم قيد 30697    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا الملبس العسكريه وتوريد 

العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة المنوفية السادات -محل رقم 7 بالدور الرضى قطعه رقم 3

و4 مول الجامعه محور خدمات الحى السابع بملك/حسن ابراهيم محمد سرحان

24 - عادل عبدالفتاح امين دراز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5952 

ورقم قيد 30699    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا- بملك / ايمان معتمد ابراهيم
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25 - محمود طه محمود الجندي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5954 

ورقم قيد 30700    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة المنوفية طملي -بملك/ جهاد أحمد محمد عيد

26 - شيماء محمد زهدي عبدالغني نصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

5959 ورقم قيد 30701    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبري -بملك/ باسم سعد حلمي

27 - حسن علي محمد أبوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

5963 ورقم قيد 30703    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية الحامول -طريق سرس 

الليان -بملك/ شوقي محمد السيد أبوالنصر

28 - عبدالفضيل  عبدالحليم عبدالفضيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 5966 ورقم قيد 30704    محل رئيسى  عن  ورشه سمكرة سيارات, بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات 

-قطعه رقم 36 ورش الحي الثاني  بملك /احمد محمد خالد

29 - حماده مجدي عبدالجليل سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

5969 ورقم قيد 30705    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية جزي-بملك/ سامية حسنين جاد

30 - مبروكة عبدا جابر القديم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5971 

ورقم قيد 30706    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين - بملك / نبيل عبدا جابر 

القديم

31 - خالد سعيد محمد والي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5972 

ورقم قيد 30707    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلوله - مركز منوف بملك / 

عصمت عبدالرحمن عبداللطيف

32 - احمد عبدالغني عبدالعزيز عبدالغني نبيوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 5981 ورقم قيد 30708    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر داود بملك / عاطف احمد 

سعيد

33 - عاطف عبدالمنصف محمد سالم حبيبه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 5990 ورقم قيد 30709    محل رئيسى  عن بيع كاوتش وزيوت سيارات, بجهة محافظة المنوفية 

الخطاطبة -بملك/ هانم مشحوت السيد مبروك

34 - عبدالقادر حمدي علي أبوزهو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

5994 ورقم قيد 30710    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة المنوفية منشأة سلطان -بملك/ 

اسلم احمد ابراهيم

35 - شيماء جمال منصور بدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6004 

ورقم قيد 30711    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين-بملك/ 

عبدالعزيز ابراهيم عطا

36 - عماد الدين طلعت احمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6005 ورقم قيد 30712    محل رئيسى  عن بيع منتجات البان, بجهة محافظة المنوفية ش / ترعة البطحة بجوار 

قهوة توتو - بملك / فكرية محمد حسن الحداد

37 - يوسف فرج عبدالفضيل عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 6009 ورقم قيد 30713    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -بملك/ خيري عبد 

السيد محمد
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38 - محارب سمير عبدالعاطي محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6012 ورقم قيد 30714    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعة 19 من الفقرة 36 من 

المجموعة 6(وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة, بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم )1( القطعة )334( -م 

السكنية الخامسة -بملك/ شيرين مصطفي كامل عبدا

39 - محمود سامي فاروق عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6016 

ورقم قيد 30715    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سروهيت -بملك/ سامي 

فاروق عبده

40 - علء علي مصطفي الدويك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6018 

ورقم قيد 30716    محل رئيسى  عن حقن بلستيك لحساب الغير, بجهة محافظة المنوفية وحده 100 /عنبر 8 

المنطقة الصناعية الرابعة مجمع الصناعات الصغيرة -بملك/ حسن عبدالفتاح حسن

41 - عزالدين زكريا محمد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6026 ورقم قيد 30717    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة المنوفية ش/ شلبي - بملك ابراهيم 

فتحي صالح

42 - محمد صلح محمد حشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6032 

ورقم قيد 30718    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين - بملك /سلمه محمد ابراهيم 

حشاد

43 - عبدالفتاح صلح محمد حشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6037 ورقم قيد 30719    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين -بملك / سلمه محمد 

ابراهيم حشاد

44 - هلل عاشور عبدالعليم القزاز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6039 ورقم قيد 30720    محل رئيسى  عن  مخبز بلدي نصف الي ملدن, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا -  

عزبه الشهابيه بملك / هلل عاشور عبدالعليم القزاز

45 - عماد فتحي أمين أبوعاشور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6056 ورقم قيد 30722    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية ش/أحمد عرابي -بملك/ 

عبدالرحمن عماد فتحي أبو عاشور

46 - محمود سعيد عبدالحكيم البليهي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6063 ورقم قيد 30723    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية وحده رقم 87 - 

المنطقه السابعه -السادات بملك / عمرو ابراهيم علي

47 - ندا عبدالشافي حسن عبدالشافي عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 6064 ورقم قيد 30724    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 105 بالدور الثاني 

علوي بمول بيراميدز قطعة الرض رقم بدون تجاري اداري بمنطقة المحور المركزي -بملك/ خالد السيد محمد 

فرج

48 - السيد جابر عبداللطيف جابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6069 

ورقم قيد 30725    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية شبرا بلولة بملك / اسامة سالم حسن

49 - السيد جابر عبداللطيف جابر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6069 

ورقم قيد 30725    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية شبرا بلولة بملك / اسامة سالم حسن
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50 - جمال كمال عبدالحميد الحبتي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6070 ورقم قيد 30726    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة المنوفية سروهيت - بملك / 

يسرى عبد العزيز ابراهيم

51 - أيمن محمد أحمد محفوظ تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6088 

ورقم قيد 30727    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة المنوفية كفر فيشا -بملك/ عبدالمؤمن 

عبدالمجيد عيد غريب

52 - سمر السيد احمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6089 ورقم 

قيد 30728    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين بملك / اسماء عوض كامل

53 - عمر السيد عبداللطيف الجيزاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6098 ورقم قيد 30729    محل رئيسى  عن توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية عمارة 68 شقة 11 المنطقة الثانية -بملك/ محمود عبدالسلم سعيد

54 - أحمد محمود السيد كيره تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6099 

ورقم قيد 30730    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ورحلت ) داخل جمهورية مصر العربية وبعدالحصول 

علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون أعمال شركات السياحة (وتوريدات )

فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية برهيم-بملك/ هاني السيد منصور 

كيره

55 - احمد محمد احمد على سعدالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6102 ورقم قيد 30731    محل رئيسى  عن تصدير الحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة المنوفية النزة البحريه 

-كفر داود - بملك / محمد احمد على سعد الدين

56 - ايمان عبدالهادي محمد عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6103 ورقم قيد 30732    محل رئيسى  عن بيع وتجارة ملبس الطفال, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 

223-224-226 الدور الول علوي مول سفن استار -بملك/ بيشوي لطف ا حبيب

57 - ياسمين عادل زاهر عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6107 

ورقم قيد 30733    محل رئيسى  عن تجارة ملبس وشنط )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية 

مدينه منوف -امام محطة مصر للبترول -بملك /محمود فاروق محمد

58 - نجلء ابراهيم علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6108 

ورقم قيد 30734    محل رئيسى  عن بيع علفه وحبوب, بجهة محافظة المنوفية كفر شبرا بلوله - منوف - بملك 

/ احمد سالم محمد صقر

59 - أحمد نادر عبدالوهاب علي جحا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6109 ورقم قيد 30735    محل رئيسى  عن تصدير الحاصلت الزراعية, بجهة محافظة المنوفية مكتب 1قطعة 

682.684 المنطقة الخامسة -بملك/ نادر عبدالوهاب علي جحا

60 - كريم يوسف عبدالمعطي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6113 ورقم قيد 30736    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 4 قطعه 276 شارع - حمزه بن عبدالمطلب المنطقه الرابعه بملك / 

ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم الزيان

61 - جلل حلمى ابراهيم ندا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6118 

ورقم قيد 30737    محل رئيسى  عن بقاله )حبوب جمله(, بجهة محافظة المنوفية سرس الليان  بملك محمود 

حلمى ابراهيم خطاب
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62 - محمد عبدالفتاح احمد مقلد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6120 

ورقم قيد 30738    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة - بملك / عبدالفتاح احمد 

محروس مقلد

63 - منصور القط بخيت عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6128 ورقم قيد 30739    محل رئيسى  عن ورشه لصيانه السيارات وقطع الغيار, بجهة محافظة المنوفية محل 

رقم 2 مجمع الصناعات الصغيره المنطقه الثانيه بملك / فهمي معوض محمد كشك

64 - شلبى جلل رزق شلبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6131 

ورقم قيد 30740    محل رئيسى  عن مكتبة و خردوات ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة المنوفية - 

شارع الجلء - بملك / جلل رزق شلبى

65 - احمد صبري عبدالعزيز محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 6143 ورقم قيد 30742    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة المنوفية شقه 11عماره 

23 مساكن  بملك /سوزان صبري عبدالحكيم احمد

66 - عبدا عادل عبدا الدمياطي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6145 ورقم قيد 30743    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية غمرين - عزبه البحيري 

بملك / عبدالعظيم فؤاد عبدالعظيم

67 - ابراهيم فتحي محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6147 

ورقم قيد 30744    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة المنوفية شارع بورسعيد بملك / محمد انور 

محمد

68 - ايمان سلمه محمد حشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6148 

ورقم قيد 30745    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين - بملك / سلمه محمد 

ابراهيم حشاد

69 - أحمد عبدالفتاح محمد أبوسليم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6149 ورقم قيد 30746    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سروهيت -بملك/ فهمي سيد 

أحمد أحمد

70 - محمد عبدالمنعم عبدالعال عنان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6155 ورقم قيد 30747    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال ) بعد الحصول علي التراخيص الزمة 

من  جهاز النقل البرى الداخلي والدولي دون اعمال شركات  السياحه (, بجهة محافظة المنوفية م - الولي عمارة 

12 ا شارع مني شقه 6 بملك / محمود محمد محمود شلبي

71 - فتحي عبدالمنعم سعد موسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6160 

ورقم قيد 30748    محل رئيسى  عن مكتب نقل )بعدالحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي (وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة 

محافظة المنوفية دمليج- بملك/ هاني محمد مبروك

72 - محمد مسعد عبدالفتاح ابراهيم شرف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 6162 ورقم قيد 30750    محل رئيسى  عن  تجاره وتوريد المواد الغذائيه والسلع الستهلكيه, بجهة 

محافظة المنوفية القطعه رقم 543 المنطقه السكنيه الخامسه عشر بملك / عمرو مسعد عبدالفتاح ابراهيم شرف

73 - سامح صبحي علوي رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6163 ورقم قيد 30751    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية منشأة سلطان -بملك/ صبحي 

علوي رضوان محمد
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74 - سعيد النبوي محمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6167 

ورقم قيد 30752    محل رئيسى  عن تجارة مذيبات الدهانات, بجهة محافظة المنوفية الحامول مركز منوف بملك 

/ مصطفي سعيد النبوي محمد

98 - محمد محمد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6276 ورقم قيد 30780    محل رئيسى  عن رولت واكياس بلستيك وشنط بلستيك بولي ايثيلين, بجهة 

محافظة المنوفية وحده رقم 155 عنبر 14 نموذج )أ( مجمع الصناعات الصغيره -بملك/ محمد محمد محمد 

عبدالجواد

75 - عمار ناصر السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6169 

ورقم قيد 30753    محل رئيسى  عن مكتب نوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

ومجالت الكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة المنوفية السادات-ق 240 شقه 10 الحاديه عشر بملك/انور على 

شوقى

76 - عزه السيد محمد علي شتله تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6170 

ورقم قيد 30754    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ومتعهد نقل عمال )بعد الحصول علي التراخيص 

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

برهيم-بملك/ عبدالعزيز عبدالعليم محمد سالم

77 - احمد حامد حسين القاصد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6172 

ورقم قيد 30755    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سرس الليان -بجوار مصنع زجاج 

حمزه بملك/هانى حامد القاصد

78 - عصام محمد أحمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6174 

ورقم قيد 30756    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )فيما عدا توريد العمالةوالملبس العسكرية والنترنت 

(, بجهة محافظة المنوفية سدود-بملك/ عبدا محمد أحمد سعيد

79 - عزت شاكر سليمان القالع تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6185 

ورقم قيد 30757    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك )انتاج مستلزمات ري حديث(, بجهة محافظة المنوفية وحده 

رقم 40-مجمع الصناعات الصغيرة -المنطقة الصناعية الثالثة-بملك/ عبدالرحمن محمد أمين

80 - محمد احمد كمال احمد غنيمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6188 ورقم قيد 30758    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات زراعيه, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبه -المحطه 

بملك/سهام بهاء الدين عبد الحميد

81 - اسلم صبحي ابراهيم الشموني تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6189 ورقم قيد 30759    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبيلت, بجهة محافظة المنوفية صنصفط -بملك  

صبحي ابراهيم محمد الشموني

82 - محمود محمد السيد عفيفي المغربي تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6192 ورقم قيد 30760    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الدوات المنزلية, بجهة محافظة المنوفية طملي -

بملك/ أحمد حسن عبدالمحسن

83 - داليا عبدالحفيظ عبدالعليم مدكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6195 ورقم قيد 30761    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة المنوفية طملي - منوف بملك / محمود 

محمد حنفي محمد

84 - شيماء كمال سعد العطوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6198 

ورقم قيد 30762    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية جزى بملك / وفاء سالم 

عبدالعاطى سالم

Page 8 of 59 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

85 - محمد أحمد طايع محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6202 ورقم قيد 30763    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعية, بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 

2 عقار رقم 86 بالمنطقة السكنية الحادية عشر -بملك/ خليل السيد خليل السيد

86 - عماد محمد نصر النويهي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6212 

ورقم قيد 30764    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية سكه الموعجه -بملك/نجلء فتحي 

محمد سلم

87 - عفاف فوزي محمد شافعي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6214 

ورقم قيد 30765    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية منشأة سلطان -بملك/ حماده حمدي عبدالحميد

88 - أحمد محمد عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6224 ورقم قيد 30766    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة 

والملبس العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم9 الدور الثاني علوي مول قرطبة -بملك/ هالة 

محمد محمود خلف

89 - محمد سمير ابراهيم عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6226 

ورقم قيد 30767    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية سروهيت-بملك/ سمير ابراهيم 

السيد عمار

90 - مصطفي حجو ابراهيم زكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6227 

ورقم قيد 30768    محل رئيسى  عن بيع مبيدات وأسمده, بجهة محافظة المنوفية كفرداود -تجمع الخلص كمين 

العجيزي -بملك/ محمد حجو ابراهيم زكي

91 - سامي عبدالفتاح عبدالغني محمد عسل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 6238 ورقم قيد 30769    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )داخل جمهورية مصر العربية 

وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون أعمال شركات السياحة 

(, بجهة محافظة المنوفية أبونشابة -بملك/ وليد عبدالرحمن عبدالنبي مشاحيت

92 - خالد حسن محمد محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6243 ورقم قيد 30770    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية ش/المعهد الديني القديم-بملك/ 

عبدالحميد عبدالمجيد علي

93 - طارق عبد الصادق سالم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6247 ورقم قيد 30771    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )داخل جمهورية مصر العربية وبعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ودون أعمال شركات السياحة (, 

بجهة محافظة المنوفية كفرداود -بملك/ عبدالعزيز عيد عبدالعزيز زهران

94 - مصطفي محمد محمد عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6255 ورقم قيد 30772    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 5 

السويقه محور خدمات الحي الثاني بملك / ماهر عبدا عبدالعزيز النحال

95 - أحمد مصطفي أبوحديد عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6258 ورقم قيد 30773    محل رئيسى  عن ادارة مشروعات )تأجير ملعب رياضية (, بجهة محافظة المنوفية 

مكتب 50 أعل المحلت بالسوق التجاري المنطقة السكنية الولي -بملك/ منال علي كامل عبدا

96 - محمود سعيد محمود البغدادي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6261 ورقم قيد 30774    محل رئيسى  عن بيع مجوهرات )بعدالحصول علي الموافقات اللزمة من مصلحة 

دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة المنوفية 2ش/ عبده حمزه -

بملك/ محمد محمود ابراهيم نصار
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97 - عبدالقادر محمد عبدالغفار عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6272 ورقم قيد 30779    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة المنوفية كفر بالمشط- بملك/ 

أشرف محمد عبدالغفار عوض

99 - محمد رفاعي محمد الشال تاجر فرد  رأس ماله 95,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6280 

ورقم قيد 30781    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سكة الجزائر -بملك/ ابراهيم 

عبدالفتاح محمد علي

100 - اسلم رضا ابراهيم موسي الملح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6285 ورقم قيد 30782    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبة -اليافطة -بملك/ 

رضا ابراهيم موسي الملح

101 - مصطفي كامل حسن عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6287 ورقم قيد 30783    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 2 عقار 

رقم7 محور خدمات الحي الول -بملك/ سلوي محروس عبدالهادي عمر

102 - محمد جمال عبدربه أحمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6289 ورقم قيد 30784    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 6 و7 بالدور الرضي 

مول طيبة التجاري القطعة رقم بدون محمور خدمات الحي السابع -بملك/ جمال عبدربه أحمد سليم

103 - احمد حلمي محمد القرع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6294 

ورقم قيد 30785    محل رئيسى  عن ورشه موبليات واثاث, بجهة محافظة المنوفية ش / العزب بملك / راويه 

عبدالعظيم العزب

104 - هاله رجب عبدالعزيز الكردي تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6298 ورقم قيد 30786    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة -بملك/ محمود 

عبدالعزيز علي مقلد

105 - حماده نوح احمد فارس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6301 

ورقم قيد 30787    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل الداخلى و الدولى ( داخل جمهورية مصر العربية, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين - بملك / 

صباح محمد عبدالغفار

106 - أحمد محمد محمد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6303 

ورقم قيد 30788    محل رئيسى  عن مكتب نقل )نقل موتي() داخل جمهورية مصر العربية و بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة المنوفية ش/بورسعيد -بملك/ 

سعيد محمد اسماعيل

107 - حسن متولي محمد العزب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6306 

ورقم قيد 30789    محل رئيسى  عن بيع حدايد واكسسوار موبيليات, بجهة محافظة المنوفية ش/عمر بن الخطاب 

)السلخانه القديمه( -بملك/ هناء فتحي ابراهيم

108 - عادل فرج السيد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6310 

ورقم قيد 30790    محل رئيسى  عن مكتب تاجير معدات, بجهة محافظة المنوفية الخطاطبه -عزبه ابو حجازى 

بملك/مبروكه محمود محمد شعت

109 - محمود مصطفي حسين عمران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6318 ورقم قيد 30792    محل رئيسى  عن مكتب توريدات  )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت ( وطباعة ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف وبعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة المنوفية ش/بورسعيد -بملك/ محمد مصطفي حسين عمران
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110 - احمد فوزي سليمان عليوة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6323 ورقم قيد 30794    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مكتب مهني رقم 4 المنطقه السكنيه رقم 12 بملك/ وجدي رافت 

محمود

111 - محمد حسن عباس الدمنهورى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6324 ورقم قيد 30795    محل رئيسى  عن ورشه نجارة ميكانيكيه, بجهة محافظة المنوفية شارع القطان بملك 

/ احمد فريد محمد بحيري

112 - سيد نبيل قطب خود تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 6325 

ورقم قيد 30796    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - بملك / نبيل قطب 

خود

113 - ابراهيم رمضان خميس حشاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6326 ورقم قيد 30797    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة المنوفية كفر داود / شارع 

طلعت حرب بملك / باسم عبدالمرضى محمد

114 - ضياء صبري حسانين محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6327 ورقم قيد 30798    محل رئيسى  عن بيع عطارة ومسليات, بجهة محافظة المنوفية كفر داود -بملك/ علي 

عبدالعزيز علي محمد

115 - كريم عبدالحميد ابراهيم جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6329 ورقم قيد 30799    محل رئيسى  عن تجارة أدوات صحية, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 24 مول دار 

مصر -بملك/ حسن محمد اسماعيل

116 - احمد ابوالفتوح عبدالحكم العزباوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6342 ورقم قيد 30800    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية دبركي - منوف بملك / ابوالفتوح 

عبدالحكم العزباوي

117 - محمد صابر محمد شعله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6349 

ورقم قيد 30801    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة -بملك/ 

عبدالعزيز ابراهيم شعله

118 - مني محمد حسين داهش تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6352 

ورقم قيد 30803    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة المنوفية ش/شاهين-بملك/ أحمد عبدالفتاح 

عبداللطيف

119 - فوزي محمد حسن أبوحسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6355 ورقم قيد 30804    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية دبركي-بملك/ فوزي محمد حسن أبو 

حسين

120 - جمال احمد احمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6356 

ورقم قيد 30805    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية - سكة الثمانية - بملك / ياسر نبوى 

عبدالمعطى

121 - ماريو ثابت جورجي مطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6358 

ورقم قيد 30806    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت 

( ومخلفات المصانع, بجهة محافظة المنوفية عمارة 398 الوحده رقم 5 الدور الثالث المنطقه الثانيه بملك - / احمد 

زكي محمد زيدان
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122 - علء أحمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6359 

ورقم قيد 30807    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعية, بجهة محافظة المنوفية شقة2 قطعة 86 

المنطقة السكنية الحادية عشر -بملك/ خليل السيد خليل السيد

123 - منى مبروك توفيق عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6360 ورقم قيد 30808    محل رئيسى  عن ورشة طباعة منسوجات )فيما عدا الملبس العسكريه واصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة 

المنوفية م السادات -الخطاطبة -عزبة مدكور -بملك /ياسر مبروك توفيق عبدالونيس

124 - فكري توفيق واصف يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6361 ورقم قيد 30809    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة المنوفية دبركي-بملك/ 

فايز توفيق واصف

125 - محمود عيد محمود الغباشي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6363 ورقم قيد 30810    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت (وتجارة مواد بناء, بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 2 قطعة رقم 6 بمحور خدمات الحي 

السادس-بملك/ محمد عيد محمود الغباشي

126 - محمد جمعه مبروك العربي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6364 ورقم قيد 30811    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - بملك /جمعه 

مبروك عبدالحميد العربي

127 - عبدا عماد الدين كمال عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6371 ورقم قيد 30812    محل رئيسى  عن ورشة كهربائى سيارات, بجهة محافظة المنوفية شارع محمد فريد 

-بملك/ نوال على الفرماوى المرسى عبده

128 - سمير حجاج عبدالعزيز خيرة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6372 ورقم قيد 30813    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة المنوفية سكه السبعين بملك / حمدي 

حجاج خيرة

129 - جمال محمد احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6376 

ورقم قيد 30814    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه ونقل البضائع )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت ( وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة 

محافظة المنوفية سدود - منوف - بملك / مصطفي محمد احمد

130 - احمد محمد عبدالسلم بشره تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6377 ورقم قيد 30815    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مفروشات, بجهة محافظة المنوفية ش/ الجمهورية بملك 

/ محمد عبدالسلم خليل بشره

131 - ايمان محمد عبداللطيف عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6380 ورقم قيد 30816    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية منشاه سلطان -بملك /حسين 

عبدالعاطى صقر

132 - نجلء رافت ابراهيم مندور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6384 ورقم قيد 30817    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة المنوفية ش / القطان بملك/ احمد 

عبدالكريم محمد

133 - ليلي عبدالرازق عاشور ابو الحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 6394 ورقم قيد 30818    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية محل رقم 5 - قطعه رم 

4 مول البركه المنطقه 9 السادات - بملك / محمود  ابوسريع فهمي
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134 - فتحى السيد محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6396 

ورقم قيد 30819    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتام/منوف بملك ناهد نبوى محمد

135 - غاده شعبان عبدالمقصود عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 6398 ورقم قيد 30820    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 304 ب الدور الثالث علوي )الرابع ( بمول دار مصر 

بملك / محمد ابوزيد محمد ابوزيد دياب

136 - هاشم محمود عبدالستار الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6400 ورقم قيد 30822    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر داود - شقة رقم 4 اخر شارع المستشفى بملك / طلعت محمد 

عبدالمنعم مرعى

137 - احمد عبدالعظيم احمد الدهشورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6406 ورقم قيد 30823    محل رئيسى  عن تجارة حديد كريتال, بجهة محافظة المنوفية طملى - بملك / عادل 

صبحى المنشاوى

138 - احمد الحسينى محمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6412 ورقم قيد 30824    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية شارع سعد زغلول 

بملك / سمر طلبه محمد العطار

139 - محمد علي أحمد الشافعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6414 

ورقم قيد 30825    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية برهيم-بملك/ نبيل محمد صالح

140 - اسلم محمد ابراهيم شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6417 ورقم قيد 30826    محل رئيسى  عن بيع ملبس )فيماعدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية 

ش/أحمد عرابي -بملك/ سعيد عبدالغني زيدان

141 - ياسر ابو شنه عميش مطراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6419 ورقم قيد 30827    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية السادات محل رقم 4 عقار 

218 ش/ ابوبكر الصديق بملك محمد مصطفى احمد

142 - محمود السيد مرسى السيد الغول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6432 ورقم قيد 30830    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية مدينه السادات -محل رقم 21 الدور الثالث مول البنوك المنطقه 

الخامسة -بملك /مصطفى عبدالحكيم الخشن

143 - هناء زكى محمود ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6434 

ورقم قيد 30831    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة المنوفية السادات -قطعه رقم 11 

محور خدمات الحى الول بملك/اشرف سعيد عبد الكريم

144 - أسماء محمد عبدالفتاح سالمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6443 ورقم قيد 30834    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية محل رقم2 بالسوق التجاري 

بالمنطقة السكنية العشرين -بملك/ أسماء محمد عبد الفتاح سالمان

145 - هدى عبدالفتاح عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6444 

ورقم قيد 30835    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية تتا - بملك / ابراهيم مرسى ابراهيم
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146 - محمد صلح أحمد الشهالي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6447 

ورقم قيد 30836    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية تتا-بملك/ أحمد صلح أحمد الشهالي

147 - شريف عثمان السيد دراز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6449 

ورقم قيد 30837    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية تتا بملك / ابراهيم مرسى ابراهيم

148 - أحمد مبروك عبدالله خفاجي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6453 ورقم قيد 30839    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات )فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية دمليج-بملك/ مبروك عبدالله عبدا خفاجي

149 - محمد مختار محمد النبوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6457 

ورقم قيد 30840    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة المنوفية 

سنجرج-بملك/ أحمد مجدي سعيد

150 - وليد سعيد الرفاعى الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6462 ورقم قيد 30841    محل رئيسى  عن بيع خضار و فاكهه, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين - بملك / 

مبروك محمد عبدالجواد

151 - عبدالمعطى عبدالناصر عبدالمعطى البرقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-27 

برقم ايداع 6464 ورقم قيد 30842    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة المنوفية كفر السنابسة - 

بملك / يحيى عبدالمعطى عبدالجواد

152 - مصطفى عبدالقادر مصطفى ابوعدس تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 6465 ورقم قيد 30843    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية غمرين -م منوف -بملك 

/حامد محمد لبيب

153 - رضا ابراهيم ابراهيم المهر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6466 ورقم قيد 30844    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة المنوفية كفر داود الجديدة بملك / هانى 

محمد خليل

154 - أحمد محمود محمد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6467 

ورقم قيد 30845    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة المنوفية ش/رجب البنا-بملك/ 

ولء حسن السنان

155 - محمد محمود عبدالفتاح رماح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6469 ورقم قيد 30846    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال ) دون اعمال شركات السياحه 

وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية 

طملى - مركز منوف - بملك / ياسمين حسن حمدى

156 - خالد محمد عبدالغني الشال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6473 

ورقم قيد 30847    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية 

والنترنت (, بجهة محافظة المنوفية محل رقم10 الدور الثاني علوي مول الجامعه قطعة رقم )4.3( محور خدمات 

الحي السابع -بملك/ اسامه محمد عباس اللفي

157 - وفاء خيري عبدالحميد مشاحيت تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6475 ورقم قيد 30848    محل رئيسى  عن تجارة ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

المنوفية محل رقم3 مول الزهور الدور الول -بملك/ حسين محمد عبده محمد
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158 - سامح محمد علي الكومي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6477 

ورقم قيد 30849    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كمشوش - منوف- بملك / علي محمد علي 

الكومي

159 - سامي محمد ابراهيم العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6478 ورقم قيد 30850    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات معمارية, بجهة محافظة المنوفية ش/الجمهورية -

بملك/ أحمد صادق عبدا

160 - أحمد صادق عبدا الحريري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6480 ورقم قيد 30851    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات معمارية, بجهة محافظة المنوفية ش/الجمهورية -

بملك/ سامي محمد ابراهيم العطار

161 - شيماء نوح محمد أبوخطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6482 ورقم قيد 30852    محل رئيسى  عن محل بيع دراجات هوائية, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين-

بملك/ صبحي شوقي ابراهيم

162 - محمد فوزى عبد العزيز الشال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6495 ورقم قيد 30853    محل رئيسى  عن توريدات الدشت, بجهة محافظة المنوفية السادات -عماره رقم 29 

شقه رقم 2 شارع الحسن بن الهيثم المنطقه الثامنه بملك/جمال عبد الباقى عطيه ابو زيد

163 - دعاء عاطف زكي حشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6496 

ورقم قيد 30854    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة المنوفية غمرين-بملك/ محمد عبدالمنعم زكي 

حشاد

164 - محمد فهمى زكريا عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6498 ورقم قيد 30855    محل رئيسى  عن بيع وتجارة وتوريد ادوات كهرائية, بجهة محافظة المنوفية منوف -

فيشا الكبرى -بملك /زينب يوسف السيد

165 - محمد طه قطب علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6500 ورقم 

قيد 30856    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية الكوم الحمر -بملك/ ورثة/ طه قطب علي

166 - اسماعيل عبدالعاطى عبدالحميد ابو عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 6501 ورقم قيد 30857    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبرى بملك / 

عبدالعاطى عبدالحميد ابوعمر

167 - محمد السيد محمد ابو عدس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6506 ورقم قيد 30858    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 وفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة المنوفية غمرين م/منوف بملك السيد محمد السيد ابو عدس

168 - علي عبدالغفار مبروك صقر تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6508 ورقم قيد 30859    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة المنوفية سدود-بملك/ محمد ياسر 

ابراهيم

169 - محمد سعيد ابراهيم زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6511 ورقم قيد 30860    محل رئيسى  عن معرض بيع قطع غيار بلستيك, بجهة محافظة المنوفية شارع سكة 

الجزاير شارع 26 يوليو بملك / هانى عبدالمنعم احمد

170 - هند محمد فوزى مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6514 

ورقم قيد 30861    محل رئيسى  عن ورشة منشار خشب بلدى, بجهة محافظة المنوفية كفرداود -سوق عرفة -

بملك /اسلم جمال جابر منصور
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171 - محمد عبدالحميد محمد عجور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6515 ورقم قيد 30862    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية ش/جسر السرساوية -بملك/ 

محمد عبدالحميد محمد عجور

172 - محمد رمضان فرج صقر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6516 

ورقم قيد 30863    محل رئيسى  عن ورشة استرجي, بجهة محافظة المنوفية بهواش-بملك/ ربيع أحمد 

عبدالرؤف صقر

173 - مشيرة حافظ عبدالعظيم حبيب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6520 ورقم قيد 30864    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين -م منوف -

بملك /عواطف عبده عبدالعزيز المسيدى

174 - مجدي مصطفي ابراهيم الجمال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6521 ورقم قيد 30865    محل رئيسى  عن مغسلة, بجهة محافظة المنوفية ش/بورسعيد -بملك/ سامي محمد 

حجاج بصفته رئيس مجلس الدارة

175 - محمود صلح محمود عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 6522 ورقم قيد 30866    محل رئيسى  عن بيع وتجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة المنوفية كفر 

سنجرج م/منوف بملك/حاتم محمد احمد النبوى

176 - أحمد محمد ربيع عبدالفتاح العشماوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 6525 ورقم قيد 30867    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالتجزئة, بجهة محافظة المنوفية جزي-

بملك/ محمد ربيع عبدالفتاح ابراهيم العشماوي

177 - اسماء ابراهيم عبد الغفار درويش تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6527 ورقم قيد 30868    محل رئيسى  عن محل بيع بيض, بجهة محافظة المنوفية منوف-شارع بورسعيد 

بملك/محمد محمود محمد

178 - علي أحمد ممدوح علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6529 ورقم قيد 30869    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 2 كيلو 

خارج زمام الخطاطبة -بملك/ كرم عبدالعال أحمد

179 - محمد شحات عبدالفتاح عبدالغني العرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-29 

برقم ايداع 6535 ورقم قيد 30870    محل رئيسى  عن تجارة أسمدة, بجهة محافظة المنوفية أبونشابة -بملك/ 

شحات عبدالفتاح عبدالغني العرج

180 - باسم علء عبدالمعتمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6536 ورقم قيد 30871    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية فيشا الكبري - منوف - بملك 

/ علء عبدالمعتمد السيد رمضان

181 - رمضان سعيد على عميره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 6554 

ورقم قيد 30872    محل رئيسى  عن محل بيع موبيلت, بجهة محافظة المنوفية برهيم بملك / محمد سعيد على 

عميره
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فروع الفراد

1 - رمضان فتح ا غانم احمد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   5892 ورقم قيد   7275  محل فرعى  عن 

صيدلية  بجهة محافظة المنوفية كفرداود الجديده م السادات -بملك /مدحت رمضان شرف

2 - ايمان عبدالغفار طلبه منصور  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   6087 ورقم قيد   9035  محل فرعى  

عن ) تجارة اعلف (  بجهة محافظة المنوفية بناحية دمليج بملك / عبدالحفيظ عبدا حربية

3 - احمد حسن ابراهيم حسن  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   6165 ورقم قيد   14266  محل فرعى  عن 

تعبئة و تغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة المنوفية - محل رقم 30 المنطقة السكنية الثالثة - بملك / احمد حسن 

ابراهيم حسن

4 - ماري عبده زكي عبد الملك  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   6200 ورقم قيد   3956  محل فرعى  

عن  تصنيع ملبس قميص وتيشيرت رجالى  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات محل رقم 36 الدور 

الول علوى المنطقه الصناعيه الثالثه بملك/امير رشدى عبد الملك حنا

5 - عمرو على خميس على  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   6263 ورقم قيد   30776  محل فرعى  عن 

خراطه وتشكيل معاده وحداده  بجهة محافظة القاهرة 10 ش فاروق حسنى وصفى

6 - عمرو على خميس على  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   6263 ورقم قيد   30776  محل فرعى  عن 

خراطه وتشكيل معاده وحداده  بجهة محافظة المنوفية اضافه فرع - وحده رقم 54 عنبر 13 مجمع الصناعات 

الصغيرة - بنك الستثمار القومي -

7 - عنتر عبدالرازق متولي أحمد جاد ا  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   6275 ورقم قيد   30667  محل 

فرعى  عن بيع فطاير معجنات  بجهة محافظة المنوفية بناحية السادات -محل رقم 2 الدور الرضى مول بيراميدز -

بملك /مصطفى عبدة محمد درويش

8 - جمال فؤاد عبدالباقى ابراهيم  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   6270 ورقم قيد   30778  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة البحيرة حى شرق - بملك / مصطفى كامل سالم شتيوى ****

9 - جمال فؤاد عبدالباقى ابراهيم  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   6270 ورقم قيد   30778  محل فرعى  

عن سوبر ماركت  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات طريق القاهره السكندريه الصحراوى  كم 106 شركة ماستر 

السياحه

10 - حمادة عبدالعاطى عبدالرحمن القاضى  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   6370 ورقم قيد   20239  

محل فرعى  عن  مطعم وكافتيريا  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات- محل رقم 71 بالسوق 

التجارى بالمنطقه السكنيه السابعه بملك /حماده عبد العاطى عبد الرحمن القاضى

11 - محمد حسن عبدالحليم حسن  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   6387 ورقم قيد   18389  محل فرعى  

عن تم اضافه نشاط مخزن لتجاره زيوت السيارات  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات -قطعه ارض 

رقم 8 منطقه المخازن بملك/ نشوه محفوظ محمد

12 - اسلم محمد سعد الملح  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   6437 ورقم قيد   22767  محل فرعى  عن 

كيماوى بلستيك  تصنيع ارضيات الفنيل ديكورات الفوم بكافه انواعها  مستلزمات البلستيك بكافه انواعها  بجهة 

محافظة المنوفية مدينة  السادات -قطعه رقم 185 /14محور الصناعيه السابعه -بملك /اسلم محمد سعد الملح

13 - محمد حسانين محمد حسانين السمين  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   6440 ورقم قيد   30833  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط خضر وفاكهه طازجه ومبرده لجميع الصناعات الغذائية  بجهة محافظة المنوفية الموافقة علي 

افتتاح فرع بالعنوان التالي / مصنع ب القطعه 251 المطورين المنطقه السابعه السادات

14 - محمد حسانين محمد حسانين السمين  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   6440 ورقم قيد   30833  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط خضر وفاكهه طازجه ومبرده لجميع الصناعات الغذائية  بجهة محافظة الجيزة 11 ش مكه - 

ش العمدة -  كفرطهرمس - فيصل -

15 - مصطفي عطا عبد الرحيم زهرى  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   6485 ورقم قيد   9450  محل 

فرعى  عن صيدلية بيطرية  بجهة محافظة المنوفية محل رقم 1 د عقار 2017 شارع ابوبكر الصديق - بملك / عقيل 

عبدالمعطى احمد
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16 - الصافى يسرى هاشم الهاشمى  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   6513 ورقم قيد   22970  محل 

فرعى  عن صناعات بلستيكيه ومواسير pvc والبولى ايثلين  بجهة محافظة المنوفية السادات القطعه رقم 2 /9 

المنطقه الصناعيه الثانيه بملك نبيل محمود الغريب ابراهيم
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قيود الشركات

1 - شركة هشام ابراهيم و شريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

5871 ورقم قيد  30678    مركز عام  عن نقل و رحلت ) داخل جمهورية مصر العربية  بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم  النقل الداخلى و الدولى  ودون اعمال شركات السياحة (  بجهة محافظة 

المنوفية الوحدة رقم 1 عمارة 12 نموذج )ن ( شارع عمرو بن العاص المنطقة السكنية الولى - بملك / سامى 

عبدالحكم على عمران

2 - شركة محمد محمد مبروك مجر و شريكيه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

برقم ايداع    5962 ورقم قيد  30702    مركز عام  عن استثمار عقارى و مقاولت عامه و توريدات مواد 

بناء  بجهة محافظة المنوفية وحدة مهنية رقم 24 اعلى المحلت بالسوق التجارى بالمنطقة السكنية الثامنة - بملك 

/ عقيل عبدالمعطى احمد شرف

3 - شركه بلل احمد عبد الهادى عبد الونيس شلبى وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    6052 ورقم قيد  30721    مركز عام  عن تصنيع وتعبئه وتغليف المواد 

الغذائيه والحلوه الطحينيه وتجاره المواد الغذائيه  بجهة محافظة المنوفية كفر داوود م/ السادات العقار بالدور 

الرضى الكائن بالناحيه القبليه بملك احمد حسين يوسف

4 - شركة / محمد عبدالحميد احمد داود وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    6132 ورقم قيد  30741    مركز عام  عن تجارة السيراميك والدوات الصحية  بجهة محافظة 

المنوفية شارع بورسعيد امام البنزينة بملك / اسامة محمد نجيب سليم

5 - شركة / كريم احمد شوقى وشركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    6161 ورقم قيد  30749    مركز عام  عن اعمال المقاولت العمومية والتوريدات العمومية ) فيما 

عدا توريد العمال والملبس العسكرية ( والتصدير ) فى حدود ما يسمح به القانون (  بجهة محافظة المنوفية 

عمارة رقم 438 شقة رقم 1 المنطقة السكنية الحادية عشر بملك / ورثة احمد شوقى شفيق حافظ

6 - شركه بلل محمد عبد الهادى العباسى وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    6262 ورقم قيد  30775    مركز عام  عن تجاره قطع غيار السيارات  بجهة 

محافظة المنوفية السادات محل رقم 3 قطعه رقم 6 محور خدمات الحى الثانى بملك مصطفى على اسماعيل 

الفلل

7 - شركه محمد عبد الفتاح مشحوت زيدان وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    6311 ورقم قيد  30791    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) 

فيماعدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت( وتجاره جميع انواع شبكات الرى الحديث ومستلزماتها  

بجهة محافظة المنوفية صنصفط م/منوف بملك عبد الفتاح مشحوت حواش زيدان

8 - شركة / مصطفى  محمود عبدالفتاح المصرى وشريكة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    6319 ورقم قيد  30793    مركز عام  عن تجارة اللومنيوم واكسسوارات 

اللومنيوم  بجهة محافظة المنوفية محل رقم 240 بالدور الثانى علوى - مول بيراميدز منطق بملك / احمد 

ابراهيم محمد

9 - شركه عبد المحسن رجب عبد المحسن ونس وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    6351 ورقم قيد  30802    مركز عام  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات 

عموميه )فيما عدا الملبس العسكريه وتوريد العماله ومجالت الكمبيوتر والنترنت(  بجهة محافظة المنوفية 

السادات -الدور الثانى القطعه رقم 125 بملك /عطيه سعد على منصور

10 - شركه على احمد على عطيه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    6399 ورقم قيد  30821    مركز عام  عن عموم التصدير )فى حدود ماتقره التعليمات (  بجهة 

محافظة المنوفية السادات الدور الثانى ق 524 المنطقه الخامسه بملك على احمد على عطيه

11 - شركه انعام محمد عبد الرحمن وشركاها شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    6427 ورقم قيد  30828    مركز عام  عن انتاج مستلزمات رى حديث )وصلت -كوع - جلبه 

-نقاط(  بجهة محافظة المنوفية القطعه رقم 3 ورش الشباب مرحله اولى امتداد المنطقه الصناعيه الخامسه بملك 

ورثه محمد عبد الحميد محمد عوض

Page 19 of 59 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

12 - شركة / عادل محمد محمد خليل وشريكة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    6431 ورقم قيد  30829    مركز عام  عن مكتب نقل ) داخل جمهورية مصر العربية وبعد 

الحصول على التراخيص الزمة من جهاز التقل البرى الداخلى والدولى دون اعمال شركات السياحة ( 

ومقاولت عامة وتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت (  بجهة محافظة 

المنوفية مكتب رقم 17 الدور الول العلوى مول قرطبة - قطعة رقم 2 أ المنطقة 32 بملك / سماح باسل حسنين

فروع الشركات

1 - تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي 

وشريكه.   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6268 ورقم قيد   30777   فرعى  عن  تعديل النشاط 

ليصبح/ تجارة العلف بكافة أنواعها والسلع الغذائية والدقيق وطحن القمح وتصنيع الدقيق الزيرو .  بجهة 

محافظة القاهرة ش الفسطاط ابو السعود

2 - تعديل السم التجاري ليصبح/ الشركة المصرية لتجارة العلف والسلع الغذائية  محمد فتحي عبد الهادي 

وشريكه.   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6268 ورقم قيد   30777   فرعى  عن  تعديل النشاط 

ليصبح/ تجارة العلف بكافة أنواعها والسلع الغذائية والدقيق وطحن القمح وتصنيع الدقيق الزيرو .  بجهة 

محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان / المصنع المقام على القطعة رقم 7114/4 بالمنطقة الصناعية السابعة - 

بمدينة السادات - منوفية بمساحة 3233.88 فدان

3 - شركة / محمد عبدالحميد احمد داود وشريكة   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    6405 ورقم قيد   

30741   فرعى  عن تجارة السيراميك والدوات الصحية  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات 

7 ب المنطقه الخامسه بملك/تسليم محمد مصطفى كامل

4 - شركة / المتحدة لتجارة السيراميك والدوات الصحية   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    6405 ورقم 

قيد   30741   فرعى  عن تجارة السيراميك والدوات الصحية  بجهة محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

السادات 7 ب المنطقه الخامسه بملك/تسليم محمد مصطفى كامل

5 - مصطفى القماش وشركاه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    6454 ورقم قيد   30838   فرعى  

عن منفذ بيع ادوات منزليه وكهربائيه ومفروشات  بجهة محافظة المنوفية شارع المحطه مصطفى محمد حسن 

القارح

6 - مصطفى القماش وشركاه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    6454 ورقم قيد   30838   فرعى  

عن منفذ بيع ادوات منزليه وكهربائيه ومفروشات  بجهة محافظة القليوبية شقة رقم 1 بالدور الرضى عمارة 5 

الحى الثامن بلوك 17049 مدينة العبور

7 - الفا للتجارة والتوريدات   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    6454 ورقم قيد   30838   فرعى  عن 

منفذ بيع ادوات منزليه وكهربائيه ومفروشات  بجهة محافظة القليوبية شقة رقم 1 بالدور الرضى عمارة 5 الحى 

الثامن بلوك 17049 مدينة العبور

8 - الفا للتجارة والتوريدات   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    6454 ورقم قيد   30838   فرعى  عن 

منفذ بيع ادوات منزليه وكهربائيه ومفروشات  بجهة محافظة المنوفية شارع المحطه مصطفى محمد حسن القارح
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 محو - شطب

1 - رضا عطيه ابراهيم زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   16777 قيد فى 28-01-2016 برقم ايداع  256 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

2 - فايزة احمد ياقوت منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   28198 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع  3868 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

3 - صابرين سامي فكري طلحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   6563 قيد فى 02-03-2003 برقم ايداع  164 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

4 - ماجده فاروق حسيب غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8709 قيد فى 30-01-2007 برقم ايداع  71 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك للستغناء عنه نهائيا

5 - انس محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18378 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع  429 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك للستغناء عنه نهائيا

6 - فتحى احمد عبد المقصود الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   24291 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع  

5102 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

7 - خضرة خليل عبد المقصود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30004 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع  

3486 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

8 - عبدالناصر فايز مسعود بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم   14029 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع  

1807 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

9 - علء عبدالمرضى صابر المنادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14607 قيد فى 16-06-2014 برقم ايداع  

1031 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

10 - احمد محمود عبدالرحمن سمحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18959 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع  

1837 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

11 - نعمه السيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   19372 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  2828 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

12 - رمضان عبدالعليم عبدالرحمن ابوخطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   22230 قيد فى 20-01-2019 برقم 

ايداع  236 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة

13 - وليد محمد السيد شماته  تاجر فرد سبق قيده برقم   24726 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع  214 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

14 - مها صبرى احمد سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   23887 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع  4973 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عن الفرع

15 - عبد ا فاروق محمد غريب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27158 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

4565 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك للستغناء عنة

16 - محمد صلح موسى حسام الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   28651 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

4976 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت  صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

17 - عبير سعيد محمد جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28724 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  5145 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

18 - سعيد معوض حسن ابو عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9287 قيد فى 26-12-2007 برقم ايداع  1331 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للوفاه

19 - جمال جمعة عبد الحميد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15211 قيد فى 06-01-2015 برقم ايداع  23 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

20 - هشام ابراهيم ابوالعنين عبدالتواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22582 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع  

1124 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

21 - رجب ابراهيم محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24207 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  4906 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا
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22 - ثريا محمد فرماوي الكمشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   2482 قيد فى 23-09-1997 برقم ايداع  670 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للوفاه

23 - وليد محمد ابراهيم بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   7639 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع  3812 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك للستغناء عنه

24 - محمود السيد محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16733 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  170 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو و ذلك لعتزال التجارة

25 - مديحه عبداللطيف احمد احمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19433 قيد فى 10-10-2017 برقم 

ايداع  3012 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك 

لعتزال التجارة نهائيا

26 - هويدا فتحى محمد محمود فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   29032 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

425 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة 

نهائيا

27 - محمد الجوهري محمود الجوهري  تاجر فرد سبق قيده برقم   9784 قيد فى 27-10-2008 برقم ايداع  

1152 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

28 - علء على احمدصالح التومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13799 قيد فى 19-08-2013 برقم ايداع  

1282 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

29 - سعد عبده جابر الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   15236 قيد فى 14-01-2015 برقم ايداع  79 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

30 - خالد عطيه مصطفى محمد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   20425 قيد فى 28-03-2018 برقم ايداع  

1288 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

31 - ثمر احمد توفيق مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28017 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  3420 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

32 - محمد رزق سيد على احمد ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   28183 قيد فى 20-09-2021 برقم 

ايداع  3831 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد للستغناء عن المحل 

الرئيسى الخر نهائيا

33 - عمرو اسماعيل صدقي محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7585 قيد فى 18-12-2004 برقم ايداع  

1295 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

34 - صبحيه جمال الدين زكريا بسيونى الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم   19019 قيد فى 10-07-2017 برقم 

ايداع  1964 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

35 - علء محمد عبد المقصود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22747 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع  

1497 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه نهائيا

36 - كمال طارق توفيق درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   25067 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  967 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا

37 - نور بكرى محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25351 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع  1676 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

38 - سعيد محمد سعيد خليفه القاصر بولية والده  تاجر فرد سبق قيده برقم   17215 قيد فى 2016-04-13 

برقم ايداع  1181 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال 

التجاره نهائيا

39 - هيثم محمد شحاته سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   19917 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع  140 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

40 - محمد احمد كمال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21953 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع  4902 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

41 - فايزه محمد سليم البجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   24176 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  4813 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا
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42 - يوسف احمد عباس فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   24582 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع  5785 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

43 - عاطف عبد الهادى السيد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   24867 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع  

511 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

44 - اسامه احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6487 قيد فى 01-01-2003 برقم ايداع  4 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

45 - نادر جمعه عبد السميع جويده  تاجر فرد سبق قيده برقم   23172 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع  

2483 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

46 - رباب محمد محمد ابو النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   28832 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

5435 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

47 - نجلء فتحى محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28948 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  195 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك لعتزال التجارة نهائيا

48 - خيريه عبدالفتاح السيد كساب  تاجر فرد سبق قيده برقم   30462 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع  

5055 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيدلعتزال التجاره نهائيا

49 - صلح عبد المقصود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   10153 قيد فى 12-05-2009 برقم ايداع  586 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

50 - انطونيوس رأفت نصحى عيسى سوارس  تاجر فرد سبق قيده برقم   18009 قيد فى 14-11-2016 برقم 

ايداع  2992 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

51 - محمد نبيل احمد المخرط  تاجر فرد سبق قيده برقم   24861 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع  495 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

52 - فاطمه عبدالغنى بيومى ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29093 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  

630 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد

53 - اسراء محسن محمد الفرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30431 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع  

4946 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

54 - محمد بشير عبد الستار محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25644 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  

2264 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجاره نهائيا

55 - بدر عفيفى عبد المؤمن محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   27694 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  

2662 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

56 - محمود مصطفى حسين عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   30558 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع  

5412 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

57 - رشا معوض رزق معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   20513 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع  1473 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

58 - محمد السيد على عبدربه مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21334 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع  

3437 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو و ذلك لعتزال 

التجارة نهائيا

59 - عمرو سمير محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27196 قيد فى 24-03-2021 برقم ايداع  

1296 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

60 - محمد فوزي رياض رستم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6583 قيد فى 15-03-2003 برقم ايداع  205 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

م  تاجر فرد سبق قيده برقم   10102 قيد فى 08-04-2009 برقم ايداع  458 وفى  61 - صفاء علي محمد سم

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

62 - ايه سعيد الشافعى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18025 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع  3037 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

63 - محمد على عبدالمقصود غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24041 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع  

4518 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيقة القيد وذلك لعتزال التجارة نهائيا

Page 23 of 59 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

64 - رجب حامد احمد نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27645 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  3278 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد بامر محو وذلك للستغناء عنه

65 - ناديه صلح مشحوت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28080 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  

3574 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

66 - مصطفى احمد حسن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   18095 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع  3213 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

67 - محمد مختار محمد النبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   30293 قيد فى 28-09-2022 برقم ايداع  4513 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

68 - بيشوى لطف ا حبيب لطف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25853 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  

2676 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

69 - ناصف للرحلت ) محمد مصطفى خضر ناصف (  تاجر فرد سبق قيده برقم   12072 قيد فى 

05-10-2011 برقم ايداع  1468 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسى اخر 

للستغناء عنه نهائيا

70 - محمد ابراهيم محمد بكر ) اولد بكر لقطع غيار وتجارة الموتو سيكلت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

12873 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع  1375 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

71 - هند صبحى عبد التواب راضى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14566 قيد فى 29-05-2014 برقم 

ايداع  940 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره 

نهائيا

72 - احمد على عبدالرحيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14744 قيد فى 12-08-2014 برقم ايداع  1332 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

73 - محمد فهمى عبد المقصود عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   19008 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع  

1938 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو لترك التجاره نهائيا

74 - ايمن سعيد احمد زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   28255 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  3986 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

75 - شريف احمد الدرديرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   28762 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

5259 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

76 - رضا ابو المجد حسين ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   6549 قيد فى 23-02-2003 برقم ايداع  137 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

77 - مني محمد حسن المناخلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9876 قيد فى 14-12-2008 برقم ايداع  1358 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

78 - سمير عبدالنبى حسن ابراهيم الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22507 قيد فى 27-02-2019 برقم 

ايداع  984 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

79 - محمد محمد اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25548 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  

2046 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

80 - ايمان ناجى حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27330 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  1679 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

81 - محمد ناصر غازى البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   29331 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع  1347 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

82 - شيماء محمد عبدالسميع سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20459 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  

1362 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

83 - فرح حمدى عبدالعظيم الضب  تاجر فرد سبق قيده برقم   21547 قيد فى 18-10-2018 برقم ايداع  

3881 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

84 - علء محمد فهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   21733 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  4370 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شكبت صحيفة القيد
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85 - هانى جمعه الرفاعى النزلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22597 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

1157 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

86 - ربيع عطيه علي جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26754 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  159 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

87 - احمد سعيد سعيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   28054 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  3509 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

88 - احمد كمال محمود الشقنقيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28332 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

4176 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

89 - خالد يوسف عبدالمقصود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1215 قيد فى 16-05-2013 برقم ايداع  

861 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر للستغناء عنه نهائيا

90 - فاتن مجدى يوسف قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12082 قيد فى 09-10-2011 برقم ايداع  1481 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

91 - ابو بكر محمد عيسى الشرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13036 قيد فى 23-10-2012 برقم ايداع  

1701 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال نشاط الفرع

92 - مصطفى محمد على عبد الرحمن عتيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17050 قيد فى 15-03-2016 برقم 

ايداع  810 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

93 - خالد محمد بصيري محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19801 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  102 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لللغاء المحل الرئيسى الخر

94 - عاطف عبد العظيم حسن مدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24942 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع  

664 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

95 - ربيع عبد الغنى عبد الغفار صمول  تاجر فرد سبق قيده برقم   29349 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  

1399 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لعتزال التجارة نهائيا

96 - مديحه سعد محمد بردانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   30478 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع  5114 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

Page 25 of 59 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

رأس المال

1 - احمد محمد علي ابو شنب تاجر فرد سبق قيده برقم   8988 قيد فى 05-07-2007 برقم ايداع   705 فى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - هانى احمد محمود محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   25389 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع   

1734 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

3 - كريم عبده اسماعيل ابو غربيه تاجر فرد سبق قيده برقم   25956 قيد فى 05-09-2020 برقم ايداع   

2899 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

4 - احمد زكريا فرج عبدالسلم العرج تاجر فرد سبق قيده برقم   26371 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع   

3968 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

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

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

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

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - وليد صبرى نجيب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   15451 قيد فى 08-03-2015 برقم ايداع   539 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

8 - ماجدة فاروق حسيب تاجر فرد سبق قيده برقم   8709 قيد فى 29-06-1992 برقم ايداع   143 فى تاريخ  

05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

9 - عادل احمد عبدا سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   22079 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع   16 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

10 - حازم محمد عبده الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   30506 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع   5229 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - مسعوده محمد على تمتام تاجر فرد سبق قيده برقم   18331 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع   332 فى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

12 - عبد ا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   27158 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع   

4565 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - وليد محمد ابراهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   7639 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع   62 فى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

14 - يحيى السيد حمدى شرف تاجر فرد سبق قيده برقم   9177 قيد فى 18-10-2007 برقم ايداع   1070 فى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

15 - غازى سامى غازى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   19250 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع   2227 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - احمد محمد السيد عين شوكه تاجر فرد سبق قيده برقم   24028 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع   

4489 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - اشرف منير عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   9643 قيد فى 22-07-2008 برقم ايداع   805 فى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - مها محمد امام الشلقانى تاجر فرد سبق قيده برقم   18866 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع   2673 فى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - محسن سامي زاهر عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   26118 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع   3321 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - يحيى محمد انسى شرشر تاجر فرد سبق قيده برقم   29766 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع   2687 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

21 - رمضان محمد محمد بدوي تاجر فرد سبق قيده برقم   4741 قيد فى 05-04-2000 برقم ايداع   355 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - هويدا حمدى السيد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم   12772 قيد فى 29-07-2012 برقم ايداع   1150 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22,000.000

23 - هشام صلح ابوالعزم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19904 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع   113 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

24 - محمد احمد ابراهيم الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   29957 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   

3324 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - محمد كمال السيد احمد الحلفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   11624 قيد فى 29-03-2011 برقم ايداع   

507 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمد فتحى مصطفى ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم   14496 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع   

802 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - منال سعيد محمود البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   22176 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع   230 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - ماريان ميمى عطاا بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   22177 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع   231 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - صفاء محمد منصور زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   11195 قيد فى 18-10-2010 برقم ايداع   

1451 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - احمد عبدالعزيز عبداللطيف البيه تاجر فرد سبق قيده برقم   26024 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع   

3066 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

31 - اسلم سعيد محمد السنباطى تاجر فرد سبق قيده برقم   12940 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع   

1504 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - فتحي عبدالمنعم سعد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   30748 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع   

6160 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - محمد عبد العظيم سالم الجناينى تاجر فرد سبق قيده برقم   14104 قيد فى 24-12-2013 برقم ايداع   

1985 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

34 - احمد عطية مختار على العجمي تاجر فرد سبق قيده برقم   27340 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع   

1702 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

35 - تامر عبدالرحمن راغب كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم   27759 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع   

2797 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - علء السيد محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   6410 قيد فى 29-10-2002 برقم ايداع   932 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

37 - محمد عشرى توفيق عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   14533 قيد فى 20-05-2014 برقم ايداع   

875 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

38 - مصطفي حجو ابراهيم زكي تاجر فرد سبق قيده برقم   30768 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع   

6227 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

39 - ايات خير ا ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   14551 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع   911 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - سعيد على محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   21574 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع   3943 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

41 - الصافى يسرى هاشم الهاشمى تاجر فرد سبق قيده برقم   22970 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع   

2050 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

42 - رضوى رضا محمود رياض السودانى تاجر فرد سبق قيده برقم   24623 قيد فى 01-01-2020 برقم 

ايداع   2 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - اسلم ابراهيم السيد الشقنقيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   27890 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع   

3103 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - خالد محمد بصيري محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19801 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع   102 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

45 - خالد محمد بصيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19801 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع   3973 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - ايه مجدى احمد البهنيهى تاجر فرد سبق قيده برقم    16522 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع    2763 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحيه الجيزه -عقار 409 

الحى الول المجاوره الثانيه -6 اكتوبر -الجيزه بغرض نشاط مكتب دعايه واعلن) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت( وتوريدات عمومية )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكرية والنترنت وقيد برقم 39252 سجل 6 

اكتوبر

2 - رشا سيد سليم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    24512 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    5614 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح السادات -محل 

بالوحده رقم 136 بمول بيراميدز بالدور الول علوى بملك/مصطفى عبده محمد درويش

3 - باسمه مصطفى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    29698 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

2445 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل النشاط العنوان ليصبح / 

شارع سيدى ياسين بملك / امل زينهم عبدالمقصود الشافعى

4 - مصطفي احمد محمد القارح تاجر فرد سبق قيده برقم    7261 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع    511 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك مصطفى 

احمد محمد القارح بناحيه الحامول

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

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه كفرداود الجديده م 

السادات -بملك /مدحت رمضان شرف بغرض صيدليه وقيدبرقم تابع 7275 منوف

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

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سرس الليان -

سكه العماره بملك/محمد عادل اسماعيل

7 - ريهام صلح رشاد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    12872 قيد فى 09-09-2012 برقم ايداع    

1373 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 9 و 10 بالعقار رقم 78 بالمنطقة السكنية الثالثة بملك / هشام عزام محمد يونس

8 - محمد محمود عفيفى المقيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    14306 قيد فى 04-03-2014 برقم ايداع    383 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك امين عبد 

الحميد مرسى بناحيه تتا

9 - محمد السيد ابراهيم شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    18604 قيد فى 28-03-2017 برقم ايداع    973 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك بالنسبة للفرع ليصبح 

بملك / نعيمة عبدالمنعم احمد عبدا

10 - محمد السيد ابراهيم شريف تاجر فرد سبق قيده برقم    18604 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

3273 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

نعيمة عبدالمنعم احمد عبدا

11 - امل عبدالنبى عبدالعزيز قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    23345 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع    

2911 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /

حمدى قطب راغب-بناحيه هيت م منوف

12 - ماجده فاروق حسيب غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    8709 قيد فى 30-01-2007 برقم ايداع    71 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الشهيد محمود طلعت عبد السلم بملك 

الجمعيه الشرعيه

13 - ماجدة فاروق حسيب تاجر فرد سبق قيده برقم    8709 قيد فى 29-06-1992 برقم ايداع    143 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سرس الليان -شارع 

عبد ا النديم  بملك/آيه و تسنيم محمود سعد عمار 0
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14 - ماجدة فاروق حسيب تاجر فرد سبق قيده برقم    8709 قيد فى 29-06-1992 برقم ايداع    143 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الشهيد نور طلعت عبد السلم سرس الليان 

بملك الجمعية الشرعية

15 - ماجدة فاروق حسيب تاجر فرد سبق قيده برقم    8709 قيد فى 29-06-1992 برقم ايداع    143 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الشهيد محمود طلعت عبد السلم بملك الجمعيه 

الشرعيه

16 - ناجي جمعه خنيزي سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    9793 قيد فى 28-10-2008 برقم ايداع    

1163 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح السادات 

-الوحده المهنيه رقم 5 مجاوره 3 اعلى المحلت بالسوق التجارى المنطقه السكنيه الثانيه -بملك/ناجى جمعه 

خنيزى سليمان

17 - ياسر عبدالجيد مرسى ابوالنور تاجر فرد سبق قيده برقم    22713 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع    

1406 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح جزى م/

منوف بملك عبد الجيد مرسى ابو النور

18 - محمود عبدالفتاح جمعه خليف تاجر فرد سبق قيده برقم    30572 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع    

5486 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع الزرقانى بملك / يسرى 

انور عبده الزرقانى

19 - اسلم منيسى بكار شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    15561 قيد فى 31-03-2015 برقم ايداع    777 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / ام محمد 

عبدالقوى خنيزى بناحية صنصفط

20 - مها صبرى احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    23887 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع    4973 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح دبركى م/

منوف بملك وحيد فوزى محمود

21 - مها صبرى احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    23887 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    4118 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح دبركى م/منوف 

بملك شعبان عبد الحميد محمد

22 - مها صبرى احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    23887 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    4118 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحيه دبركى  

للستغناءعنه

23 - عبد ا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    27158 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

4565 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / كفر 

داود - منطقة الجزار الطريق القليمى بملك / احمد السيد علم رشوان

24 - عبدا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    27158 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

وذلك للستغناء عنة

25 - عبدا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    27158 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / القطعة 

رقم 180 المنطقة الصناعية السابعة بملك / عبدالنبى ابراهيم عبدا زيدان

26 - ابراهيم عبد النعيم محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    27808 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    

2916 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طملى 

م/منوف بملك/نصر محمد نصر عيد

27 - سماح عبد العزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7279 قيد فى 12-06-2004 برقم ايداع    552 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / حسن 

عبدالعزيز احمد عبود بناحية الحامول
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28 - وليد محمد ابراهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    7639 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع    62 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منشاة غمرين - 

م منوف - بملك / بيومى جيوشى بيومى

29 - وليد محمد ابراهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    7639 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع    62 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر و ذلك 

للستغناء عنه

30 - وليد محمد ابراهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    7639 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    3812 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سرس الليان - 

شارع مصطفى كامل - بملك / سمير حسين سليم

31 - نشوي سعيد محمد السعدني تاجر فرد سبق قيده برقم    9435 قيد فى 24-03-2008 برقم ايداع    330 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / ماجد 

ابوالصفا محمد عمار بناحية سروهيت

32 - محمد مرضى عبد الحميد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    18607 قيد فى 29-03-2017 برقم ايداع    

987 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سروهيت 

مركز منوف بملك/محمد عبد الرحمن أنور مرسى

33 - اسلم رمضان زاهر على شديد )مؤسسه شديد للتوريدات( تاجر فرد سبق قيده برقم    19951 قيد فى 

18-01-2018 برقم ايداع    212 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح فرع بناحيه السكندريه -المنتزه 5 ش الحرمين بملك/السيد حامد عبد الرحمن حسن

34 - اسلم جمال مصطفى الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم    26165 قيد فى 16-10-2020 برقم ايداع    

3443 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بناحيه الجيزه -

منشاه القناطر -كفر ابو الحديد نشاطه/تركيب محطات الطاقه الشمسيه

35 - ايمان عبد الغفار طلبه منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    9035 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    

795 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم اضافة نشاط فرع بناحية دمليج 

بملك / عبدالحفيظ عبدا حربية بغرض تجارة اعلف

36 - اسلم حسنى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15254 قيد فى 18-01-2015 برقم ايداع    116 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح فيل 129 

المنطقة السكنية الثالثة - بالدور الول - بملك / عبدالغنى محمد ابراهيم نصار

37 - احمد محمد السيد عين شوكه تاجر فرد سبق قيده برقم    24028 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    

4489 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سرس 

الليان -سكه الخمسه بملك/اشرف زياد فاضل

38 - عبدا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    27158 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1190 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح السادات 

بالدور الثاني قطعة رقم 180 المنطقة الصناعية السابعة بملك/ عبدالنبي ابراهيم عبدا

39 - رانيا عادل صادق القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم    25634 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    

2247 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منوف 

شارع شعيب بملك ممدوح دسوقى ابراهيم

40 - احمد حسن ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    14266 قيد فى 17-02-2014 برقم ايداع    294 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية السادات - محل رقم 

30 المنطقة السكنية الثالثة - بملك / احمد حسن ابراهيم حسن- بغرض تعبئة و تغليف المواد الغذائية

41 - محمد لطفى محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    17613 قيد فى 28-07-2016 برقم ايداع    

2086 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

سروهيت م/منوف بملك/حمدى حامد احمد بركات

42 - محمد لطفى محمود الجامبو تاجر فرد سبق قيده برقم    17613 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

سروهيت م/منوف بملك/احمد حسنى حامد بركات
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43 - ماري عبده زكي عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    3956 قيد فى 06-04-1999 برقم ايداع    363 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات محل رقم 

36 الدور الول علوى المنطقه الصناعيه الثالثه بملك/امير رشدى عبد الملك حنا

44 - على احمد عبد المؤمن المغربى تاجر فرد سبق قيده برقم    12829 قيد فى 27-08-2012 برقم ايداع    

1287 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /وحده 

رقم 55عنبر 13 مجمع الصناعات الصغيره -المنطقه الصناعيه الرابعه-السادات  -بملك / اسلم عبدا الفاروق

45 - محمد احمد ابراهيم الشرقاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    29957 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

3324 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /منوف 

طريق الحامول بملك /شريف مسعد عبدالحميد ملهط

46 - محمد ابراهيم مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    30470 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

5093 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح منوف 

ش/عبد ا النديم بملك/ساميه احمد فتحى الجعار

47 - محمد كمال السيد احمد الحلفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    11624 قيد فى 29-03-2011 برقم ايداع    

507 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /بناحيه 

غمرين م منوف -بملك /سامى معوض محمد الجمل

48 - احمد منصور قاسم عثمان عدس تاجر فرد سبق قيده برقم    11958 قيد فى 10-08-2011 برقم ايداع    

1205 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /منشاه 

مصطفى حربى للستثمار العقارى محل رقم 16 الدور الول علوى السوق التجارى بالمنطقة السكنية الولى  -

بملك /احمد عبدالمرضى على بدر

49 - محمد فتحى مصطفى ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم    14496 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح السادات - 

قطعة رقم 25 ورش الشباب - مرحلة اولى - المنطقة الصناعية الخامسة - بملك / فاطمه وهبه الجنيدى الجندى

50 - مصطفى حسن عبد الحليم داود تاجر فرد سبق قيده برقم    28419 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    

4416 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / ش 

الجزاير الجديد بملك / مرضى ابراهيم ابو عريان

51 - عنتر عبدالرازق متولي أحمد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    30667 قيد فى 29-11-2022 برقم 

ايداع    5811 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية 

السادات -محل رقم 2 الدور الرضى مول بيراميدز -بملك /مصطفى عبدة محمد درويش بغرض بيع فطاير 

معجنات وقيد برقم تابع 30667 منوف

52 - عيد حسن مختار المل تاجر فرد سبق قيده برقم    1127 قيد فى 02-05-1995 برقم ايداع    241 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية منشاة سلطان- 

بملك / حسن عيد حسن المل

53 - نجوى عيد حسن الزناتى تاجر فرد سبق قيده برقم    20299 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    1020 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /السيد 

اسماعيل شبل بناحيه زاويه رازين

54 - احمد عبدالعزيز عبداللطيف البيه تاجر فرد سبق قيده برقم    26024 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

3066 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

منوف - شارع بين النهدين - بملك / محمد سعيد توفيق الفقى

55 - رجب حامد احمد نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    27645 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

3278 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

الحامول - م منوف - بملك / حامد احمد محمد نور الدين

56 - رجب حامد احمد نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    27645 قيد فى 01-07-2021 برقم ايداع    

2531 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

غمرين - م منوف -بملك / حامد احمد محمد نور الدين
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57 - رجب حامد احمد نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    27645 قيد فى 01-07-2021 برقم ايداع    

2531 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحية 

الحامول - م منوف - بملك / حامد احمد محمد نور الدين وذلك للستغناء عنه

58 - حمادة عبدالعاطى عبدالرحمن القاضى )القاضى لتعبئة الزيوت والمواد الغذائية ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

20239 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    886 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات- محل رقم 71 بالسوق التجارى بالمنطقه السكنيه السابعه بملك /

حماده عبد العاطى عبد الرحمن القاضى

59 - محمد انور عبد الغنى الكردى تاجر فرد سبق قيده برقم    28002 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

3387 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح فيشا 

الكبرى م/منوف بملك/محمد عبد ا المزين

60 - محمد صبرى عبدالمحسن محمد العنانى تاجر فرد سبق قيده برقم    30399 قيد فى 17-10-2022 برقم 

ايداع    4822 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

قطعه 339 شقه 13 المنطقه 11 بملك السيد السيد حسن

61 - محمد عوض عبد الحميد المشلوى تاجر فرد سبق قيده برقم    12237 قيد فى 12-12-2011 برقم ايداع    

1828 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الفرع ليصبح 

بناحيه طريق برهيم بملك /عماد عوض عبدالحميد المشلوى الودع برقم 2676 والمقيد برقم تابع 12237 منوف

62 - محمد عوض عبد الحميد المشلوى تاجر فرد سبق قيده برقم    12237 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    

2676 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان  ليصبح بناحيه 

طريق برهيم بملك /عماد عوض عبدالحميد المشلوى

63 - محمد حسن عبدالحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    18389 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات -

قطعه ارض رقم 8 منطقه المخازن بملك/ نشوه محفوظ محمد

64 - تم تعديل السم التجارى ليصبح /مبروك صبرى مبروك المعداوى)المعداوى للرحلت ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    19810 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    3996 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك /وائل سمير مصطفى بناحيه جزى

65 - تامر عبدالرحمن راغب كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم    27759 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

2797 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك عبد 

الرحمن راغب كيلنى بناحيه كفر داوود الجديده

66 - اسلم محمد سعد الملح )الملح لخدمات المحمول( تاجر فرد سبق قيده برقم    22767 قيد فى 

31-03-2019 برقم ايداع    1552 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

افتتاح فرع بناحيه مدينة  السادات -قطعه رقم 185 /14محور الصناعيه السابعه -بملك /اسلم محمد سعد الملح 

بنشاط كيماوى بلستيك -تصنيع ارضيات الفنيل ديكورات الفوم بكافه انواعها -مستلزمات بلستيك بكافه انواعها 

وقيدبرقم تابع 22767 منوف

67 - محمد فوزى محمود عبدالمقصود خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    25068 قيد فى 26-02-2020 برقم 

ايداع    968 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينه السادات -محل  23 

بدروم قرطبه السادات -بملك /امل مصطفى على بريقع

68 - مصطفى عطا عبدالرحيم زهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    9450 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع    

3790 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

السادات - وحده رقم 233 و الوحده رقم 234 مجمع الصناعات الصغيرة - بملك / مصطفى عطا عبدالرحيم 

زهرى

69 - مصطفي عطا عبد الرحيم زهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    9450 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع    

370 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية السادات محل 

رقم 1 د عقار 2017 شارع ابوبكر الصديق - بملك / عقيل عبدالمعطى احمد بنشاط صيدلية بيطرية
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70 - مصطفي عطا عبد الرحيم زهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    9450 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع    

370 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الرئيسى الخر 

ليصبح وحدة رقم 233 و الوحدة رقم 234 مجمع الصناعات الصغيرة - بملك / مصطفى عطا عبدالرحيم زهرى

71 - يوسف جرجس مجلع افرام ) مكتب رحلت يوسف جرجس( تاجر فرد سبق قيده برقم    11524 قيد فى 

13-03-2011 برقم ايداع    350 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل المالك ليصبح بملك /سامح جرجس مجلع افرام بناحيه الخطاطبه

72 - مصطفى احمد عبد الفتاح طه تاجر فرد سبق قيده برقم    28579 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع    

4823 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح جزى م/

منوف بملك احمد عبد الفتاح طه

73 - عزالدين زكريا محمد الخولي تاجر فرد سبق قيده برقم    30717 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    

6026 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

منوف شارع مصنع شلبى بملك ابراهيم فتحى صالح البدوى

74 - الصافى يسرى هاشم الهاشمى تاجر فرد سبق قيده برقم    22970 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع    

2050 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه السادات 

القطعه رقم 2 /9 المنطقه الصناعيه الثانيه بملك نبيل محمود الغريب ابراهيم بنشاط صناعات بلستيكيه ومواسير 

pvc والبولى ايثلين افتتح فى 28 /12 /2022 وقيد برقم تابع 22970 منوف

75 - خالد يوسف عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1215 قيد فى 16-07-1995 برقم ايداع    

360 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر للستغناء 

عنه نهائيا

76 - خالد محمد بصيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19801 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    

3973 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح / بناحيه  

السادات  وحده رقم 3 قطعه 33 المنطقه الثالثه بملك محمد عبد النبي علي موسي

77 - خالد محمد بصيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19801 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    

3973 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المحل الرئيسى الخر 

ليصبح /بناحيه السادات قطعه رقم 7086/ب المنطقه الصناعية السابعة بملك /خالد محمد بصيرى محمد بغرض 

مصنع علب وصناديق كرتون مضلع مع الغاءه للستغناء عنه نهائيا

78 - خالد محمد بصيري محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19801 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع    102 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /بناحيه السادات 

قطعه رقم 7086/ب المنطقة الصناعية السابعة بملك / خالد محمد بصيرى محمد
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النشاط

1 - اشرف مختار سليمان الدعبس تاجر فرد سبق قيده برقم  16916 قيد فى 18-02-2016 برقم ايداع    526

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس جاهزة

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

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع مواسير بلستيك

3 - عادل احمد عبدا سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  22079 قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع    16وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط عموم الستيراد ) فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 ( الى النشاط الصلى

4 - داليا مجدي يوسف سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  30507 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع    5230

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /مكتب توريدات عمومية )فيما عدا 

توريد العماله والنترنت والملبس العسكرية (

5 - هلل سعيد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  5065 قيد فى 30-08-2000 برقم ايداع    898وفى تاريخ  

06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مخبز بلدى

6 - وليد لطفى محمد شرع ا تاجر فرد سبق قيده برقم  24487 قيد فى 15-12-2019 برقم ايداع    5560

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مقاولت عامة الى النشاط الصلى

7 - محمد احمد محمد مدينه تاجر فرد سبق قيده برقم  30009 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع    3504وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة أدوات منزلية

8 - احمد ابوالفتوح عبدالحكيم بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  21767 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع    

4459وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجميع و بيع البان

9 - مها صبرى احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  23887 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع    4973وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريد اعلف وخاماتها وتجارتها

10 - مها صبرى احمد سيف تاجر فرد سبق قيده برقم  23887 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    4118وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع خلط وتعبئه وتصنيع اعلف

11 - عبدا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27158 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

1190وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / خلط وتعبئة وبيع السمده 

السائلة والمركبة والمخصبات

12 - عبد ا فاروق محمد غريب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27158 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

4565وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / تجارة ) فى مجال السمدة 

والمبيدات والبذور ( وتوكيلت تجارية وتنمية زراعية وبيع وشراء اسمدة ومبيدات وبذور

13 - مصطفى محمد احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  17366 قيد فى 19-05-2016 برقم ايداع    1491

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط نقل بضائع ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى و دون شركات اعمال السياحة ( الى النشاط الصلى

14 - وليد محمد ابراهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  7639 قيد فى 16-01-2005 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع طوب طفلى

15 - وليد محمد ابراهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  7639 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    3812

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت

16 - محمد مرضى عبد الحميد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  18607 قيد فى 29-03-2017 برقم ايداع    

987وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح قاعه أفراح

17 - اسلم جمال مصطفى الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  26165 قيد فى 16-10-2020 برقم ايداع    

3443وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تركيب محطات الطاقه الشمسيه

18 - كرم صابر صالح زين تاجر فرد سبق قيده برقم  7483 قيد فى 30-10-2004 برقم ايداع    1041وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

19 - ايمان عبد الغفار طلبه منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  9035 قيد فى 31-07-2007 برقم ايداع    795

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط فرع ) تجارة اعلف ( الى النشاط الصلى
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20 - احمد محمد السيد عين شوكه تاجر فرد سبق قيده برقم  24028 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع    

4489وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح كساره بلستيك

21 - يحيى محمد حسن العلوى تاجر فرد سبق قيده برقم  26651 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    4627

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

22 - رانيا عادل صادق القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم  25634 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    

2247وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع فوط وبشاكير

23 - يحيى محمد انسى شرشر تاجر فرد سبق قيده برقم  29766 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    2687

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / محطة بنزين

24 - احمد حسن ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  14266 قيد فى 17-02-2014 برقم ايداع    294وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تعبئة و تغليف المواد الغذائية ) نشاط الفرع (

25 - محمد لطفى محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  17613 قيد فى 28-07-2016 برقم ايداع    

2086وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره اجهزه محمول 

واكسسوارات )فيما عدا خدمات النترنت(

26 - محمد لطفى محمود الجامبو تاجر فرد سبق قيده برقم  17613 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    1006

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره اجهزه كهربائيه وادوات 

منزليه

27 - محمد وهبه منصور شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  27543 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع    2261

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريد خطوط انتاج مكرونة و المطاحن و 

المضارب و مصانع العلف الى النشاط الصلى

28 - ماري عبده زكي عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  3956 قيد فى 06-04-1999 برقم ايداع    363

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تصنيع ملبس قميص وتيشيرت رجالى

29 - محمد ابراهيم مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  30470 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

5093وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقاله

30 - محمد فتحى مصطفى ابو النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  14496 قيد فى 07-05-2014 برقم ايداع    

802وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع خراطيم بلستيك

31 - احمد سمير احمد عبدالجيد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  27648 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    

2537وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /تقديم خدمات التسويق 

اللكترونى وتصميم وتطوير البرامج والتطبيقات ومواقع النترنت وتوريد وتركيب اجهزه الشبكات )فيما عدا 

المن والحراسة والكاميرات اللسلكية واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وتوريد العماله (

32 - عنتر عبدالرازق متولي أحمد جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  30667 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

5811وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع فطاير معجنات

33 - احمد عبدالعزيز عبداللطيف البيه تاجر فرد سبق قيده برقم  26024 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

3066وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس اطفال و احذية ) 

فيما عدا الملبس العسكرية (

34 - باسم عبد الهادى رشدى الخولى ) الخولى جروب ( تاجر فرد سبق قيده برقم  12283 قيد فى 

01-01-2012 برقم ايداع    3وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / 

بيع وصيانة محمول

35 - اسلم سعيد محمد السنباطى تاجر فرد سبق قيده برقم  12940 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع    1504

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب مقاولت عمومية وخدمات 

نظافة وتوريدات عمومية ) فيماعدا توريد العمالة والملبس العسكرية والنترنت (

36 - احمد عبدالستار عبدا الطاره تاجر فرد سبق قيده برقم  15055 قيد فى 27-11-2014 برقم ايداع    

2178وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى نصف الى

37 - ايمان السيد عبده دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  27592 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    2391

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط تعبئة و تغليف المنتجات الغذائية يدوى الى 

النشاط الصلى
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38 - محمد السيد امين ابو خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  28370 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    4281

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / تصنيع لحوم مجمدة ) بسطرمة (

39 - حمادة عبدالعاطى عبدالرحمن القاضى )القاضى لتعبئة الزيوت والمواد الغذائية ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

20239 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع    886وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

اضافه نشاط مطعم وكافتيريا

40 - محمد صبرى عبدالمحسن محمد العنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  30399 قيد فى 17-10-2022 برقم 

ايداع    4822وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط اعمال مساحه الى النشاط 

الصلى

41 - محمد حسن عبدالحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  18389 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    456

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مخزن لتجاره زيوت السيارات

42 - ريمون ناثان لبيب زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  30405 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع    4844وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات ) فيما عدا توريد العمالة والملبس 

العسكرية والنترنت ( والستثمار الزراعى الى النشاط الصلى

43 - اسلم محمد سعد الملح )الملح لخدمات المحمول( تاجر فرد سبق قيده برقم  22767 قيد فى 

31-03-2019 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط ) 

فرع( كيماوى بلستيك  تصنيع ارضيات الفنيل ديكورات الفوم بكافه انواعها  مستلزمات البلستيك بكافه انواعها

44 - محمد فوزى محمود عبدالمقصود خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  25068 قيد فى 26-02-2020 برقم 

ايداع    968وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /توريدات عمومية )

فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (وتجارة دراجات هوائية

45 - مصطفي عطا عبد الرحيم زهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  9450 قيد فى 03-04-2008 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  صيدلية بيطرية ) نشاط الفرع (

46 - احمد عثمان محمد بوشته تاجر فرد سبق قيده برقم  14195 قيد فى 26-01-2014 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب هندسى

47 - مصطفي حجو ابراهيم زكي تاجر فرد سبق قيده برقم  30768 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع    

6227وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره اسمده ومبيدات

48 - الصافى يسرى هاشم الهاشمى تاجر فرد سبق قيده برقم  22970 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع    

2050وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط الفرع ) صناعات بلستيكيه 

ومواسير pvc والبولى ايثلين(

49 - محمد عبدالمقصود عبدالسلم الحلو تاجر فرد سبق قيده برقم  25182 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    

1218وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تشكيل معادن

50 - اسماء احمد على سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  27291 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    1564وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / بيع طيور مجمدة ولحوم مجمدة

51 - احمد يسرى محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  28492 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    4605

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6(الى النشاط الصلى

52 - خالد يوسف عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  1215 قيد فى 16-07-1995 برقم ايداع    

360وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتبه )فيما عدا تصوير 

المستندات (

53 - محمد محمود محمد الشحات عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  14347 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع    

157وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط صنع رولت واكياس وعبوات 

وصناديق بلستيك متنوعه الى النشاط الصلى

54 - خالد محمد بصيرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19801 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    3973

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح /مكتب تصدير وتوريدات عموميه 

) فيما عدا الملبس العسكريه وخدمات النترنت والتوريد العماله (
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55 - خالد محمد بصيري محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19801 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع    102

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط ليصبح /مصنع علب وصناديق كرتون 

مضلع

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16916 وتم ايداعه بتاريخ   

18-02-2016  برقم ايداع 526.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح نايس فاشون للملبس الجاهزة

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26371 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2020  برقم ايداع 3,968.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح الدلتا لدش و خلط الحبوب و 

تجارة العلف

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17377 وتم ايداعه بتاريخ   

23-08-2017  برقم ايداع 2,538.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ليوجد

4 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22079 وتم ايداعه بتاريخ   

01-01-2019  برقم ايداع 16.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح محطة الزهور للستيراد و التصدير

5 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27158 وتم ايداعه بتاريخ   

02-11-2021  برقم ايداع 4,565.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / الحياة للتجارة والتوكيلت 

التجارية والتنمية الزراعية وبيع وشراء اسمدة ومبيدات

6 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27158 وتم ايداعه بتاريخ   

18-03-2021  برقم ايداع 1,190.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / الحياة لخلط وتعبئة وبيع 

السمدة السائلة والمركبة والمخصبات

7 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7639 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2017  برقم ايداع 3,812.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد

8 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7639 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2005  برقم ايداع 62.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح مصنع طوب التحاد

9 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17613 وتم ايداعه بتاريخ   

28-02-2019  برقم ايداع 1,006.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الجامبو لتجاره الجهزه 

الكهربائيه والدوات المنزليه

10 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17613 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2016  برقم ايداع 2,086.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الجامبو لتجاره 

الموبايلت

11 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27278 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2021  برقم ايداع 1,523.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح اركان بلست لصناعه 

المواسير البلستيك

12 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14496 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2014  برقم ايداع 802.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد

13 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15087 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2014  برقم ايداع 2,248.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح شريف جمال فتحى المنشاوى /

المنشاوى للحبوب

14 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12940 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-09-2012  برقم ايداع 1,504.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / طيبة للتوريدات 

العمومية

15 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19810 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2017  برقم ايداع 3,996.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح /مبروك صبرى مبروك 

المعداوى)المعداوى للرحلت (

16 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30405 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2022  برقم ايداع 4,844.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح / مكتب دارا للتصدير 

والستثمار الزراعى
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17 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25068 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2020  برقم ايداع 968.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح مكتب الباشا للتوريدات 

العمومية وتجارة الدراجات الهوائية

18 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9248 وتم ايداعه بتاريخ   

27-11-2007  برقم ايداع 1,241.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح سمارت للدوات الكهربائية و 

المنزلية

19 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14195 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-01-2014  برقم ايداع 138.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الشروق للهندسه

20 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30768 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2022  برقم ايداع 6,227.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح السيوطى لتجاره 

السمده والمبيدات الزراعيه

21 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25182 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-03-2020  برقم ايداع 1,218.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح اللمانيه لتشكيل 

المعادن

22 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19801 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2021  برقم ايداع 102.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح /ليوجد

23 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19801 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2017  برقم ايداع 3,973.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح /اوول فروتس للتصدير

24 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30807 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2022  برقم ايداع 6,359.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الحمد لتصدير 

الحاصلت الزراعية

الشخاص

1 - محمد  جمعه مبروك العربي  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   30811 وتم ايداعه بتاريخ  

22-12-2022 برقم ايداع    6364تم التأشير فى تاريخ   22-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة احمد رامز اسماعيل عبده اسماعيل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    20801 قيدت فى 

20-06-2018 برقم ايداع   2168 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وفرعها الكائن بمدينه نصر وذلك للستغناء عنه وليس للشركه اى فروع اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

2 - شركه محمد عطيه عبد الرؤوف بركات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    250 قيدت فى 1993-10-30 

برقم ايداع   269 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

3 - شركه محمد عطيه عبدالرؤف بركات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    250 قيدت فى 1999-09-05 

برقم ايداع   926 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد

4 - شركه عماد محمد محمد هاشم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    20601 قيدت فى 06-05-2018 برقم 

ايداع   1683 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفية جميع اعمالها و قد 

تسلم كل شريك حصته فيها بالكامل وليس للشركة اى فروع اخرىداخل جمهورية مصر العربية
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رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركة /شركه عبدالغفار هنداوى عبد الغفار صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21388 

قيدت فى 30-09-2018 برقم ايداع    3562وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

600,000.000

2 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة على محمود عزب خليل و شركاه شركة سبق قيدها برقم     14751 

قيدت فى 14-08-2014 برقم ايداع    1350وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

3 - شركة محمود محمد محمود حافظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15755 قيدت فى 11-05-2015 برقم 

ايداع    1190وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

4 - شركة / احمد عبدالمجيد محمود قابيل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     29470 قيدت فى 2022-04-06 

برقم ايداع    1753وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  160,000.000

5 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة فهمى فتحى محمد الصعيدى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     18307 

قيدت فى 24-01-2017 برقم ايداع    262وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

6 - شركه ابراهيم محمد ابوالعل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23162 قيدت فى 27-05-2019 برقم ايداع    

2461وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - شركه احمد السيد عبدالنبى الشاهد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21260 قيدت فى 13-09-2018 برقم 

ايداع    3273وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,201,750.000

8 - شركة سامح جرجس وشريكة شركة سبق قيدها برقم     17935 قيدت فى 26-10-2016 برقم ايداع    

2818وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

9 - شركه ياسر محمد عبدالفتاح سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27566 قيدت فى 21-09-2020 برقم 

ايداع    6318وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,250,000.000

10 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة خالد رجب احمد النجار وشريكة شركة سبق قيدها برقم     9410 قيدت 

فى 06-03-2008 برقم ايداع    264وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000
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العناوين

1 - شركة داليا حسنى سعد القارح وشركاها شركة سبق قيدها برقم     19643 قيدت فى 20-11-2017 برقم 

ايداع    3589وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان الشركه 

ليصبح 13 شارع بهنسى طريق سرس الليان م/منوف بملك سعد الدين حسنى سعد القارح

2 - شركة عبدالحميد احمد البشبيشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     26108 قيدت فى 06-10-2020 برقم 

ايداع    3296وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح -

السادات - المنطقة الصناعية الخامسة - قطعة 194 عنبر )1( 750 متر للتصنيع و750 متر من البدروم للتخزين 

ليصبح اجمالى اليجار 1500 متر من القطعة نفسها - بملك / محمد فرج حمزة عطيه

3 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة فهمى فتحى محمد الصعيدى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     18307 

قيدت فى 24-01-2017 برقم ايداع    262وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح وحدة رقم 16 الدور الول علوى - مول البنوك امام مول سفن ستارز - المنطقة 

الخامسة المحور المركزى

4 - شركه ابراهيم محمد ابوالعل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23162 قيدت فى 27-05-2019 برقم ايداع    

2461وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح /بناحية 

السادات -مكتب رقم 12 بالدور الثانى علوى مول البنوك بملك /عبدالمهيمن دهشان حسين حسين

5 - شركة / محمد عبدالحميد احمد داود وشريكة شركة سبق قيدها برقم     30741 قيدت فى 2022-12-13 

برقم ايداع    6132وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

السادات 7 ب المنطقه الخامسه بملك/تسليم محمد مصطفى كامل

6 - شركه ياسر محمد عبدالفتاح سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27566 قيدت فى 21-09-2020 برقم 

ايداع    6318وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية السادات قطعه ارض رقم 

6/أ-ب المنطقه الصناعيه الثالثه بملك حمدى محمد محمد راضى

7 - شركه ياسر محمد عبدالفتاح سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27566 قيدت فى 21-09-2020 برقم 

ايداع    6318وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تلبنت قيصر ملك/محمد 

عبدالفتاح ابراهيم سلم
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - تم تعديل السم التجارى ليصبح شركة احمد حسين احمد العجيزى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

20470 قيدت فى 04-04-2018 برقم ايداع    1380 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نم 

اضافه نشاط تشغيل وتشكيل المعادن وتشكيل وتقطيع وتعريج وتشريح منتجات الصاج بجميع انواعة والصفيح 

والستانلس بجيع انواعه لدى الغير 0وتصنيع جميع انواع الكمر والمواسير والقطاعات المعدنية لدى الغير الى 

النشاط الصلى للشركة

2 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة فهمى فتحى محمد الصعيدى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     18307 

قيدت فى 24-01-2017 برقم ايداع    262 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل 

غرض الشركة ليصبح المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة و اعمال التصميمات و النشاءات و التشطيبات 

و الديكورات و التوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة و الملبس العسكرية و خدمات النترنت ( و التصدير 

فيما هو مسموح به قانونا

3 - شركه محمد ابوسريع وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16626 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع    

2952 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح شركه مقاولت عامه 

ومنتجات اسمنتيه وتوريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والنترنت (وزراعه مسطحات 

وصيانتها والستثمار والتطوير العقارى والتعدين

4 - شركه ابراهيم محمد ابوالعل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     23162 قيدت فى 27-05-2019 برقم ايداع    

2461 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /التصدير فى حدود ما تقره 

التعليمات والستثمار الزراعى والتوريدات العموميه)فما عدا توريد العماله والملبس العسكرية والنترنت ( 

والتوكيلت التجاريه وتصدير وتجاره الحاصلت الزراعيه الفريش والمجمده وتجاره السمده والمبيدات والبذور 

والتقاوى واللت والمعدات الزراعيه والمستلزمات الزراعيه وفرز وتعئبة الخضروات والفاكهة وتبريد وتجميد 

وتجفيد وتصنيع وحفظ وتعبئة المخللت والزيتون

5 - شركة سامح جرجس وشريكة شركة سبق قيدها برقم     17935 قيدت فى 26-10-2016 برقم ايداع    

2818 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط تجاره الشتلت والبذور الزراعيه

6 - شركة مصطفى فتحى ابراهيم مشحوت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     27211 قيدت فى 2021-03-25 

برقم ايداع    1338 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط / الستثمار العقارى 

الى النشاط الصلى

الكيان القانونى

1 - شركة / احمد عبدالمجيد محمود قابيل وشريكة شركة سبق قيدها برقم     29470 قيدت فى 2022-04-06 

برقم ايداع    1753 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21388   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-09-2018 برقم ايداع    3562 الى   تم تعديل اسم الشركة /شركه عبدالغفار هنداوى عبد 

الغفار صالح وشركاه

2 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14751   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2014 برقم ايداع    1350 الى   تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة على محمود عزب 

خليل و شركاه

3 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23080   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2019 برقم ايداع    2307 الى   تم تعديل اسم الشركة ليصبح / ورثة فرج سعد عبدالمطى 

مسوق

4 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18307   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-01-2017 برقم ايداع    262 الى   تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة فهمى فتحى محمد 

الصعيدى و شريكه

5 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24697   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2020 برقم ايداع    153 الى   تم تعديل اسم الشركة ليصبح /بسيونى مجدى بسيونى 

محمد المنوفى وشريكية

6 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30838   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2022 برقم ايداع    6450 الى   مصطفى القماش وشركاه

7 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24241   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-11-2019 برقم ايداع    4969 الى   تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه/مجدى النصارى 

وشركاه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - احمد محمود محمد محمود حافظ  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15755   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2015 برقم ايداع   1190 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2015  بــ :  

2 - عمر  عماد عبدا عبدالوهاب غنيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15755   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2015 برقم ايداع   1190 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2015  بــ :  

3 - محمود  عبدالرؤف  على  المسيدى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15755   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2015 برقم ايداع   1190 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2015  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركة

4 - نعيمه عبد الرحيم حسن شيبه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16626   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   2952 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  خرجت من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركه

5 - شريف عباس على الغريب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20487   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2018 برقم ايداع   1415 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2018  بــ :  تم خروجه من الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركه

6 - مصطفى  سعيد  حسن  الزرق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21260   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركه

7 - سعد  مبروك  عيد  شيكو  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21260   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-13 

برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد حصوله على جميع 

مستحقاته من الشركه .

8 - صلح مصطفى  محمود  رزق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21260   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

9 - عمر  سعيد  السيد  متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21260   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

10 - عماد الدين علي سليمان ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21260   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   3273 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

11 - ابراهيم محمد ابوالعل عز العرب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    23162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2019 برقم ايداع   2461 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2019  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

والمسؤلية امام جميع الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين اومنفردين ولهم الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك ولهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات وسحب 

وايداع والتوقيع على استصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية ولهم حق الفراج عن راس 

المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك ولهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وكذلك حق توقيع على عقود 

القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

12 - انطونيوس رأفت نصحى عيسى سوارس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    23860   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-09-2019 برقم ايداع   4045 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2019  بــ :  تم تعديل بند الداره 

والتوقيع والمسؤليه للشريك الول المتضامن /انطونيوس رافت نصحى عيسى سوارس امام الجهات الرسمية 

والغير رسمية والبنوك وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة ويحق له القتراض من البنوك والرهن باسم 

الشركة ولصالحها منفردا ويحق له ابرام اى تصرفات ناقله للملكية فى اصول الشركة منفردا

13 - علي سعيد عبد العزيزالبشار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24930   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2020 برقم ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركه

14 - محمود ابراهيم عزالدين ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24930   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2020 برقم ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

لتصبح للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ويمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير وللمديرين 

مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات والقتراض والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل اما فيما 

يخص بيع اصول الشركه فيكون للشركاء مجتمعين فقط ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

15 - حامد صلح محمد حسن زايد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27211   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2021  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

اخذة جميع مستحقاتة من الشركة

16 - احمد يحى محمد الشاعر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    25380   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   1719 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته

17 - صقر فتحى صقر محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    25380   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   1719 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين السيد/بلل فتحى صقر محمد والسيد/صقر فتحى صقر محمد مجتمعين او منفردين  

ولهم فى هذا الصدد كافه السلطات المقرره لداره الشركه والتعامل باسمها ويمثل المديران الشركه امام القضاء 

والغير ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق فى  تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او 

بعض مما ذكر0

18 - مصطفى محمود محمد زيدان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29470   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته

19 - يوسف  احمد  عبد المجيد  محمود  قابيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    29470   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  
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20 - احمد عبد المجيد محمود قابيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29470   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   1753 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  من حق الشريك الول المتضامن 

/ احمد عبدالمجيد محمود قابيل منفردا  الحق فى ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل 

باسمها امام جميع الجهات والهيئات والوزارات والمصالح الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والتوقيع على 

جميع العقود وله حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح والغاء حسابات الشركة لدى البنوك وله 

حق السحب من حسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية واصدار خطابات 

الضمان و كذالك حق شراء الراضى و العقارات و السيارات و المنقولت باسم الشركه وله  حق التوقيع على 

عقود القرض و الرهن و التسهيلت الئتمانيه من البنوك و الغير و كذالك حق بيع الراضى والعقارات و 

السيارات و المنقولت باسم الشركه و التصرف فيها و كذالك التصرف فى جميع اصول و ممتلكات الشركه بدون 

حد اقصى و التوقيع على عقود كفاله الغير و التوقيع على عقود البيع و كافه العقود باسم و لصالح الشركه امام 

الشهر العقارى فيما يخص ذالك وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

21 - على  رمضان  باشا  طه  موسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21388   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   3562 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تم تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح /للشركاء المتضامنين مجتمعين اومنفردين الحق فى اداره الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة 

والتعامل باسمها امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكوميه والرسمية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص ولهم حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح والغاء حسابات الشركة لدى البنوك ولهم 

حق السحب من حسابات الشركة لدى البنوكوالتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية واصدار خطابات 

الضمان وكذلك حق شراء الراضى العقارات والسيارات والمنقولت باسم ولصالح الشركة ولهم مجتمعين فقط 

حق ابرام عقود القرض من البنوك والغير وكذلك حق بيع الراضى والعقارات والسيارات باسم الشركة والتصرف 

فيها وتوقيع كافه العقود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العقارى فيما يخص ذلك ولهم الحق فى التوقيع على 

عقود البيع وعقود الكفاله ولهم حق كفاله الغير ولهم الحق فى التوقيع على عقود القتراض من البنوك اوالغير 

والتوكيل لصالح البنوك والغير والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية ولهم الحق فى التوقيع على عقود الرهن 

بكافه انواعها لصالح النفس وللغير وكذلك التصرف فى جميع اصول ووممتلكات الشركة بدون حق اقصى ولهم 

الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر

22 - احمد  رمضان  باشا  طة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21388   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   3562 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشلركة

23 - عبدالغفار هنداوى عبدالعفار صالح  تاجر-كامل الهلية   المقيد برقم قيد    21388   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2018 برقم ايداع   3562 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تم تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح /للشركاء المتضامنين مجتمعين اومنفردين الحق فى اداره الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة 

والتعامل باسمها امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكوميه والرسمية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص ولهم حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح والغاء حسابات الشركة لدى البنوك ولهم 

حق السحب من حسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية واصدار خطابات 

الضمان وكذلك حق شراء الراضى العقارات والسيارات والمنقولت باسم ولصالح الشركة ولهم مجتمعين فقط 

حق ابرام عقود القرض من البنوك والغير وكذلك حق بيع الراضى والعقارات والسيارات باسم الشركة والتصرف 

فيها وتوقيع كافه العقود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العقارى فيما يخص ذلك ولهم الحق فى التوقيع على 

عقود البيع وعقود الكفاله ولهم حق كفاله الغير ولهم الحق فى التوقيع على عقود القتراض من البنوك اوالغير 

والتوكيل لصالح البنوك والغير والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية ولهم الحق فى التوقيع على عقود الرهن 

بكافه انواعها لصالح النفس وللغير وكذلك التصرف فى جميع اصول ووممتلكات الشركة بدون حق اقصى ولهم 

الحق فى توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر

24 - محمد على محمود عزب خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   1350 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

25 - احمد محمد محمود عزب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   1350 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته
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26 - على محمود عزب خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   1350 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تم تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح للشريك المتضامن على محمود عزب خليل منفردا و له فى ذلك الحق فى التعامل مع كا9فة الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و شكات القطاع العام و الخاص و قطاع العمال بكافة اشكالهم و جمنيع اجهزة المدن و 

خاصة جهاز مدينة السادات و هيئة المجتمعات العمرانية و المحليات و ادارات المرور و الضرائب العامة بكافة 

مامورياتها و التامينات الجتماعية و له الحق فى تعين و عزل و مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم و له ايضا الحق فى تاسيس الشركات و تعديلها و التخارج منها و فسخها و التعامل مع الهيئة العامة 

للستثمار و السجل التجارى و الغرفة التجارية و الشهر العقارى و كل ما يتعلق بذلك امام جميع الجهات الحكومية 

و الغير حكومية و له ايضا الحق فى التعامل مع كافة البنوك و المصارف فى فتح الحسابات و تشغيلها و السحب و 

اليداع دون حد اقصى و حق اصدار الشيكات و صرفها و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض 

و الرهن و التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و عقود الرهن كافه لصالح البنوك او الغير و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها و حق قبض و ذفع 

المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له ايضا حق بيع اصول الشركة و رهنها و حق شراء 

اللت و المعدات وبيعها و تمثيل لشركة امام القضاء و له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر 0

27 - على محمد عبد الجليل محمد حمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    30721   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   6052 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

28 - طارق ربيع على فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    18307   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-24 

برقم ايداع   262 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد حصوله على جميع 

مستحقاته من الشركة

29 - محمود اشرف محمود امين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    18307   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   262 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج من عضوية الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاته من الشركة

30 - فهمى  فتحى  محمد الصعيدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18307   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   262 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  تم تعديل حق لدارة و التوقيع 

لتصبح للشريكين المتضامنين مجتمعان او منفردان و لهما فى ذلك الحق فى التعامل مع كافة الجهات الحكومية و 

الغير حكومية و شركات القطاع العام و الخاص و قطاع العمال بكافة اشكالهم و جميع اجهزة المدن و خاصة 

جهاز مدينة السادات و هيئة المجتمعات العمرانية و المحليات و ادارات المرور و الضرائب العامة بكافة 

مامورياتها و التامينات الجتماعية و لهما مجتمعان او منفردان الحق فىتاسيس الشركات و تعديلها و التخارج منها 

و فسخها و التعامل مع الهيئة العامة للستثمار و السجل التجارى و الغرفة التجارية و الشهر العقارى و كل ما 

يتعلق بذلك امام الجهات الحكومية و الغير حكومية و لهما مجتمعان او منفردان ايضا الحق فى التعامل مع كافة 

البنوك و المصارف فى فتح الحسابات و تشغيلها و السحب و اليداع بدون حد اقصى و حق اصدار الشيكات و 

صرفها و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية  

و عقود الرهن كافة لصالح البنوك او الغير و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها و حق قرض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

لهما ايضا مجتمعان او منفردان حق بيع اصول الشركة و رهنها و حق شراء اللت و المعدات و بيعها و لهما 

ايضا مجتمعان او منفردان تمثيل الشركة امام القضاء و لهما الحق فى توكيل او تفويض الغيرفى كل او بعض ما 

ذكر

31 - عبدا احمد صالح الغنام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24697   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   153 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاتة
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32 - عبدا حمدى عبدالفتاح احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24697   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   153 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركة بعد 

حصوله على جميع مستحقاتة

33 - احمد طارق محمد مرعى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24697   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   153 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركه

34 - اكرم  جبر محمد الدنف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24697   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   153 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركة

35 - بسيونى مجدى بسيونى محمد المنوفى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    24697   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2020 برقم ايداع   153 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تم تعديل بند الدارة 

والتوقيع ليصبح للشركاء المتضامنين -ا-بسيونى مجدى بسيونى محمد 2- احمد طارق محمد مرعى -3- اكرم جبر 

محمد الدنف )مجتمعين اومنفردين (ولهم الحق فى كافه السلطات لتحقيق غرض الشركة امام الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وفطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم باسم الشركة ولتحقيق غرضها 

ولتكون نافذة فى حق الشركة على انة ليجوز لى منهم التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى اصول 

الشركة كالبيع اوالرهن اوالقتراض من البنوك فيلزم التوقيع منهم مجتمعين

36 - الطنطاوى محمد الطنطاوى عبدربه شتا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24241   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   4969 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته

37 - سامى محمد الطنطاوى عبدربه شتا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24241   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   4969 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه بعد 

حصوله على جميع مستحقاته

38 - مجدى مبروك محمود النصارى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    24241   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   4969 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تم تعديل بند الدارة والتوقيع 

لتصبح للسيد / عبد الظاهر سعيد عبد الظاهر محجوب والسيد / مجدى مبروك محمود النصارى مجتمعين او 

منفردين ولهما الحق فى التعامل مع البنوك وفتح الحساب والسحب واليداع باسم الشركة واصدار الشيكات وعمل 

التسهيلت البنكيه والقتراض والرهن باسم الشركة وذلك لتحقيق اغراضها ولهم الحق فى توكيل الغير فى بعض 

او كل ماذكر0
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تجديد افراد

1 - عماد محمد حسن الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1810   قيدت فى   02-11-1996 برقم ايداع    

503 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

2 - وليد سعد محمد العجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6120   قيدت فى   30-04-2002 برقم ايداع    

364 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

3 - صفوت السيد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8613   قيدت فى   16-11-2006 برقم ايداع    

1142 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

4 - عزه سعد مهتدى منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12560   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    

669 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

5 - رضا عطيه ابراهيم زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16777   قيدت فى   28-01-2016 برقم ايداع    

256 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

6 - نعمات عبده احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16849   قيدت فى   01-02-2016 برقم ايداع    

389 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

7 - طارق اسامه لطفى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18374   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    

413 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

8 - محمد حامد منصور العمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19335   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

2733 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

9 - علي محمد علي العشماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8112   قيدت فى   07-12-2005 برقم ايداع    

1173 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

10 - حنان فوزي عوض رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9238   قيدت فى   20-11-2007 برقم ايداع    

1213 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

11 - عبد المنعم عباس عبد المنعم السيد فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12659   قيدت فى   

05-06-2012 برقم ايداع    887 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-04

12 - ريهام صلح رشاد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12872   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    1373 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

13 - وليد صبرى نجيب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15451   قيدت فى   08-03-2015 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

14 - محمد السيد ابراهيم شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18604   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

973 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

15 - تامر بسيونى سويد علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19766   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

3876 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

16 - سمير بشري حبشي صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1085   قيدت فى   03-04-1995 برقم ايداع    

193 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-02

17 - صابرين سامي فكري طلحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6563   قيدت فى   02-03-2003 برقم ايداع    

164 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-01

18 - ماجده فاروق حسيب غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8709   قيدت فى   30-01-2007 برقم ايداع    

71 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

19 - ماجدة فاروق حسيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8709   قيدت فى   29-06-1992 برقم ايداع    143 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-28

20 - صافيناز وجدى محمد سعد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13257   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    77 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-12
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21 - انس محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18378   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    

429 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

22 - احمد جمال عبدالرسول على شعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19298   قيدت فى   2017-09-10 

برقم ايداع    2656 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

23 - هاشم الدسوقى حامد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19339   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

2738 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

24 - اسلم محمد عبدالمنعم محمد ريه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19522   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    3216 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

25 - سعد عبد الرازق المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11976   قيدت فى   18-08-2011 برقم ايداع    

1257 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

26 - سعد عبد الرازق المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11976   قيدت فى   18-08-2011 برقم ايداع    

1258 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

27 - محمود انور عفيفى على النجار القاصر بولية والده ) مخبز النجار (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12585   

قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    719 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

28 - عبدالناصر فايز مسعود بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14029   قيدت فى   26-11-2013 برقم 

ايداع    1807 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

29 - جميلة محمد عبدا اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16865   قيدت فى   10-02-2016 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

30 - سداح صالح احمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18660   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

1138 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

31 - احمد محمود عبدالرحمن سمحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18959   قيدت فى   19-06-2017 برقم 

ايداع    1837 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

32 - محمد عيد عبدالسلم عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19347   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    2765 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

33 - نعمه السيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19372   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

2828 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

34 - سمير فرج عبدالمجيد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19623   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    3544 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

35 - ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالرحمن عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19869   قيدت فى   

04-01-2018 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-03

36 - شيماء محمد سليمان القديم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19871   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

54 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

37 - شاكر السيد شلبى يوسف)مصنع شلبى للرخام(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13999   قيدت فى   

11-11-2013 برقم ايداع    1740 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-10

38 - عاطف عبد الفتاح هنداوى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14033   قيدت فى   27-11-2013 برقم 

ايداع    1816 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26

39 - عبدالفتاح عبدالعليم عبدالدايم ابراهيم حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14351   قيدت فى   

20-03-2014 برقم ايداع    493 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-19

40 - صبحى احمد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16913   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

515 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17
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41 - هانى محمد هنداوى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17981   قيدت فى   2016-11-07 

برقم ايداع    2929 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

42 - مسعوده محمد على تمتام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18331   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

332 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

43 - ناصر عبدالفتاح ابراهيم تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18485   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    670 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

44 - مها محمد امام الشلقانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18866   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

45 - عاطف سيد احمد محمد الجحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19207   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    2237 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

46 - ابراهيم الشحات عوض حسن الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19694   قيدت فى   

28-11-2017 برقم ايداع    3702 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

47 - احمد زكي عبد الحميد شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1340   قيدت فى   27-11-1995 برقم ايداع    

539 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-26

48 - سعيد معوض حسن ابو عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9287   قيدت فى   26-12-2007 برقم ايداع    

1331 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

49 - الء صلح محمد محمود سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12413   قيدت فى   21-02-2012 برقم 

ايداع    307 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

50 - محمد صافى زيدان عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16518   قيدت فى   01-12-2015 برقم ايداع    

2757 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

51 - محمد قطب جمعه عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19329   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

2322 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

52 - ليلى على ابراهيم الدابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19829   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

4037 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

53 - ثريا محمد فرماوي الكمشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2482   قيدت فى   23-09-1997 برقم ايداع    

670 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

54 - فوزيه ابراهيم معوض الفقى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4223   قيدت فى   07-08-1999 برقم 

ايداع    814 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-06

55 - تيسير مصطفى عثمان النحراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5739   قيدت فى   15-08-2001 برقم 

ايداع    839 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

56 - نشوي سعيد محمد السعدني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9435   قيدت فى   24-03-2008 برقم ايداع    

330 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-23

57 - عصام خامس بترجي جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9999   قيدت فى   12-02-2009 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-11

58 - محمد جابر سيد احمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12594   قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    

735 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

59 - احمد عبد الجيد بركات عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19210   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    2241 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

60 - مديحه عبداللطيف احمد احمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19433   قيدت فى   2017-10-10 

برقم ايداع    3012 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

61 - ايمان عبد الغفار طلبه منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9035   قيدت فى   31-07-2007 برقم 

ايداع    795 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

62 - ايمان عبدالغفار طلبه منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9035   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

1053 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03
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63 - يحيى السيد حمدى شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9177   قيدت فى   18-10-2007 برقم ايداع    

1070 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

64 - محمد الجوهري محمود الجوهري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9784   قيدت فى   27-10-2008 برقم 

ايداع    1152 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

65 - علء على احمدصالح التومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13799   قيدت فى   19-08-2013 برقم 

ايداع    1282 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18

66 - محمد ماهر محمد بدرالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19635   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

3570 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

67 - محمود محمد مصطفي محمد طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3380   قيدت فى   1998-08-27 

برقم ايداع    806 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

68 - عمرو اسماعيل صدقي محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7585   قيدت فى   18-12-2004 برقم 

ايداع    1295 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-17

69 - ولء محمد توفيق خليل الخضراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8823   قيدت فى   10-04-2007 برقم 

ايداع    329 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

70 - محمد صبحي عبد الودود زيدان الصعيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9399   قيدت فى   

03-03-2008 برقم ايداع    242 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-02

71 - عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9925   قيدت فى   2009-01-15 

برقم ايداع    47 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-14

72 - مهاب محمد ابراهيم الفراش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16535   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

2780 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

73 - صبحيه جمال الدين زكريا بسيونى الملح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19019   قيدت فى   

10-07-2017 برقم ايداع    1964 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-09

74 - احمد ماهر احمد ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19723   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

3776 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

75 - نزيهه عبد الحميد محمود ابو احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9276   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    1310 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

76 - سعيد محمد سعيد خليفه القاصر بولية والده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17215   قيدت فى   

13-04-2016 برقم ايداع    1181 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-12

77 - اسلم ناجى توفيق عمر عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17478   قيدت فى   16-06-2016 برقم 

ايداع    1763 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

78 - محروس رمضان جيوشى المخرط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18893   قيدت فى   2017-06-01 

برقم ايداع    1672 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

79 - عبدالعزيز احمد محمد دحروج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19492   قيدت فى   22-10-2017 برقم 

ايداع    3168 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

80 - هيثم محمد شحاته سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19917   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

140 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

81 - اسامه احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6487   قيدت فى   01-01-2003 برقم ايداع    

4 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

82 - بلل محمد سراج الدين عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17328   قيدت فى   

10-05-2016 برقم ايداع    1410 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-09
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83 - عبير حلمى محمود الجزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18270   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

84 - سماح سعيد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19503   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

3179 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

85 - هشام صلح ابوالعزم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19904   قيدت فى   10-01-2018 برقم ايداع    

113 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

86 - سوسن رمضان محمد بهنسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3369   قيدت فى   24-08-1998 برقم ايداع    

788 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-23

87 - نبيله عبد الحميد جابر مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9068   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

866 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

88 - صلح عبد المقصود خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10153   قيدت فى   12-05-2009 برقم ايداع    

586 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

89 - سماح محمد محمد حزين سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12835   قيدت فى   30-08-2012 برقم 

ايداع    1301 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

90 - مدحت عبد المرضى عبد الصبور الدالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13118   قيدت فى   

19-11-2012 برقم ايداع    1844 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-18

91 - امل كمال عبد العزيز عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13129   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

1867 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

92 - محمد فتحى مصطفى ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14496   قيدت فى   07-05-2014 برقم 

ايداع    802 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-06

93 - حسن سمير حسن مدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17122   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    

3391 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

94 - انطونيوس رأفت نصحى عيسى سوارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18009   قيدت فى   

14-11-2016 برقم ايداع    2992 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-13

95 - احمد سليمان عبدالسميع عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19515   قيدت فى   25-10-2017 برقم 

ايداع    3205 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

96 - محمد مشحوت محمود محمد برغوث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19908   قيدت فى   2018-01-11 

برقم ايداع    123 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

97 - خالد عبد الفتاح علي حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6334   قيدت فى   18-09-2002 برقم ايداع    

779 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

98 - دياب للرحلت )مبروك غندى مبروك دياب (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11592   قيدت فى   

22-03-2011 برقم ايداع    450 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-21

99 - محمد عبد العظيم سالم الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14104   قيدت فى   24-12-2013 برقم 

ايداع    1985 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-23

100 - احمد حلمى صالح زنفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15144   قيدت فى   15-12-2014 برقم ايداع    

15144 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

101 - نعمه شعبان سعد الحارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19155   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    

2326 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

102 - محمود جابر عبدالرحيم الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19845   قيدت فى   2017-12-31 

برقم ايداع    4090 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

103 - رقية محمد السيد الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12716   قيدت فى   01-07-2012 برقم ايداع    

1024 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30
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104 - شعبان ابراهيم السيد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13186   قيدت فى   16-12-2012 برقم 

ايداع    1996 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

105 - مبروك عبدالسلم الشافعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18592   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    949 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

106 - احمد سمير على ضبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19118   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

2201 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

107 - محمد فوزي رياض رستم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6583   قيدت فى   15-03-2003 برقم ايداع    

205 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-14

م  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10102   قيدت فى   08-04-2009 برقم ايداع     108 - صفاء علي محمد سم

458 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

109 - باسم عبد الهادى رشدى الخولى ) الخولى جروب (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12283   قيدت فى   

01-01-2012 برقم ايداع    3 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

110 - اسلم سعيد محمد السنباطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12940   قيدت فى   26-09-2012 برقم 

ايداع    1504 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-25

111 - فتحى محمد عبدا الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13252   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    68 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

112 - ايه سعيد الشافعى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18025   قيدت فى   20-11-2016 برقم ايداع    

3037 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

113 - عايده مرسى مرسى عفيفى زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14046   قيدت فى   2013-12-01 

برقم ايداع    1850 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-30

114 - مصطفى احمد حسن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18095   قيدت فى   08-12-2016 برقم ايداع    

3213 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

115 - نجاه داود محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6318   قيدت فى   11-09-2002 برقم ايداع    

751 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

116 - عزه احمد علي عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9064   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

117 - عماد بليغ حسن ريحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9273   قيدت فى   11-12-2007 برقم ايداع    

1301 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

118 - محمد مسعد سعيد الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19605   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

3489 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

119 - تم تعديل السم التجارى ليصبح /مبروك صبرى مبروك المعداوى)المعداوى للرحلت (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   19810   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    3996 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

120 - جمال محمد احمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19942   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

189 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

121 - ناصف للرحلت ) محمد مصطفى خضر ناصف (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12072   قيدت فى   

05-10-2011 برقم ايداع    1468 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-04

122 - محمد ابراهيم محمد بكر ) اولد بكر لقطع غيار وتجارة الموتو سيكلت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

12873   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    1375 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-09

123 - شوقى فوزى شفيق ابراهيم سعدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13002   قيدت فى   2012-10-10 

برقم ايداع    1626 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09
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124 - هند صبحى عبد التواب راضى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14566   قيدت فى   

29-05-2014 برقم ايداع    940 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-05-28

125 - عصام مبروك عبدالقادر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15700   قيدت فى   27-04-2015 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-26

126 - اسماء سامى ابوالعل الشمونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15808   قيدت فى   24-05-2015 برقم 

ايداع    1310 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

127 - محمد فهمى عبد المقصود عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19008   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    1938 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

128 - رضا ابو المجد حسين ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6549   قيدت فى   23-02-2003 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-22

129 - شحات عبد الفتاح عبد الغني العرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9248   قيدت فى   2007-11-27 

برقم ايداع    1241 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

130 - محمد على محمود عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18703   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

131 - السيد مجدى السيد عين شوكه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19591   قيدت فى   12-11-2017 برقم 

ايداع    3435 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

132 - خالد يوسف عبدالمقصود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1215   قيدت فى   16-07-1995 برقم 

ايداع    360 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-15

133 - خالد يوسف عبدالمقصود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1215   قيدت فى   16-05-2013 برقم 

ايداع    861 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-15

134 - بلل محمد علي عتيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9217   قيدت فى   07-11-2007 برقم ايداع    

1160 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

135 - فاتن مجدى يوسف قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12082   قيدت فى   09-10-2011 برقم ايداع    

1481 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

136 - ابو بكر محمد عيسى الشرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13036   قيدت فى   23-10-2012 برقم 

ايداع    1701 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

137 - محمد محمود محمد الشحات عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14347   قيدت فى   2015-08-02 

برقم ايداع    1721 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

138 - ناديه السيد فرج مقطف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19108   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    

2182 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26

139 - خالد محمد بصيرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19801   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

3973 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20
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تجديد شركات

1 - شركة داليا حسنى سعد القارح وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   19643  قيدت فى  2017-11-20 

برقم ايداع   3589 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

2 - شركة توفيق جلل توفيق عصاميص وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19710  قيدت فى  

03-12-2017 برقم ايداع   3739 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

3 - شركه عبد الفنتاح عبد الفتاح فرج وشريكته هويده صابر محمد عبد ربه   شركة سبق قيدها برقم :   635  

قيدت فى  27-07-1994 برقم ايداع   310 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/07/2024  12:00:00ص

4 - شركة وائل سعيد ابراهيم عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19665  قيدت فى  2017-11-23 

برقم ايداع   3638 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص

5 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   9042  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   811 وفى تاريخ  

18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

6 - مزرعه محمد عطية وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   9042  قيدت فى  02-08-2007 برقم ايداع   

811 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

7 - شركه فاروق يوسف محمد عزمي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6018  قيدت فى  2002-02-18 

برقم ايداع   162 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2027  

12:00:00ص

8 - شركه خالد محمد صادق الرشيدى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   17537  قيدت فى  2016-07-04 

برقم ايداع   1894 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2026  

12:00:00ص

9 - شركه انور عبدالفتاح موسى شرف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19715  قيدت فى  2017-12-04 

برقم ايداع   3748 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

10 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة  رضا محى محمد مرعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13192  

قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   2017 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/12/2027  12:00:00ص

11 - تم تعديل اسم الشركة لتصبح شركة فهمى فتحى محمد الصعيدى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

18307  قيدت فى  24-01-2017 برقم ايداع   262 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  23/01/2027  12:00:00ص

12 - شركه محمد يوسف يوسف احمد خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2713  قيدت فى  

13-12-1997 برقم ايداع   964 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

13 - شركه رضا جميل شعراوى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   19778  قيدت فى  18-12-2017 برقم 

ايداع   3914 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

14 - شركه نصر عبد العظيم ابراهيم سنبل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2806  قيدت فى  

28-12-1997 برقم ايداع   1065 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/12/2027  12:00:00ص
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