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قيود أفراد

1 - مسعد عبد الحليم حجازى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

5306 ورقم قيد 29700    محل رئيسى  عن تاجير اللت والمعدات, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا - 

حارة بدوى بجوار الشيخ رمضان - بملك/ رضا الغباشى ابو المجد ابراهيم

2 - ولء عبدا البكري احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5310 

ورقم قيد 29701    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشي وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية شرانيس _ بملك / 

صبحي ذكي عبدالفتاح

3 - محمد عبدالرحمن السيد شراده تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5314 

ورقم قيد 29702    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شبرا بخوم _ بملك / محمد عبدالرحمن السيد 

شراده

4 - محمد ياسر محمد محمود عبد المطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

5315 ورقم قيد 29703    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر عليم _ 

بملك / رحاب علي الوصال احمد

5 - مصطفي حسن فتح شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5318 

ورقم قيد 29704    محل رئيسى  عن مركز خدمات سيارات كهرباء وميكانيكا, بجهة محافظة المنوفية كفر عليم 

_ بملك / احمد فتوح محمد رزق

6 - اسماعيل احمد اسماعيل عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

5321 ورقم قيد 29705    محل رئيسى  عن تجارة السمده والبذور والمبيدات والتوكيلت التجاريه, بجهة 

محافظة المنوفية مدينة قويسنا ش / الجلء / الدور الرضي بجوار كافتريا النسيم _ بملك / اشرف سعيد جوده 

الفقى

7 - فيصل تيسير عرنوس تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5340 ورقم 

قيد 29707    محل رئيسى  عن انشطة تنظيف المبانى والتنظيف الصناعي الخري, بجهة محافظة المنوفية شبرا 

بخوم _ بملك / محمد ابراهيم محمد

8 - ساميه مسعد ابراهيم الرخ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5342 

ورقم قيد 29708    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية ميت برة _ بملك / ماهر احمد علي

9 - داليا سعيد موسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5345 ورقم 

قيد 29709    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبايلت, بجهة محافظة المنوفية ميت القصري _ بملك / محمد 

عدلى حسنين محمد

10 - ايه محمد عبد النبى السيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5349 

ورقم قيد 29710    محل رئيسى  عن بيع لحوم ومجمدات, بجهة محافظة المنوفية كفر ابنهس بملك/ سمسم جمعه 

السيد

11 - هانى موسى محمد الفرماوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 5352 

ورقم قيد 29711    محل رئيسى  عن تاجير واستئجار الجهزه والمعدات, بجهة محافظة المنوفية بنى غريان 

بملك/ محمود بوى عبد العزيز

12 - عفاف السيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 5356 ورقم 

قيد 29712    محل رئيسى  عن بيع الكتب والصحف والدوات الكتابيه ) فى حدود اللوائح والقوانين (, بجهة 

محافظة المنوفية ابنهس _ بملك / هانى مجدي حلمي مليجي
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13 - احمد عبدالحميد محمد عزب عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5357 ورقم قيد 29713    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الدبايبة _ 

بملك / عبدالحميد محمد عزب عبده

14 - احمد فوزي عبدالهادي مرعي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5365 ورقم قيد 29714    محل رئيسى  عن ماكينة طحين, بجهة محافظة المنوفية ميت برة _ بملك / فوزي 

عبدالهادي مرعي

15 - زكي محمد زكي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 5366 

ورقم قيد 29715    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة المنوفية عرب الرمل _ بملك / محمد السيد 

محمد فتحي

16 - محمود عبدالسلم جبر احمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5367 ورقم قيد 29716    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة )فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة 

المنوفية الشهيد فكري _ بملك / ماهر عبدالسلم جبر

17 - وليد سامي المهدي غنيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 5372 

ورقم قيد 29717    محل رئيسى  عن صيانة اجهزة كهربائيه والكترونيه وتصليح قطع غيار الكترونية ) فيما عدا 

خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل _ بملك / سامي المحمدي محمد

18 - ايمان احمد فؤاد عبد القادر المكاوى تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

5379 ورقم قيد 29718    محل رئيسى  عن  بقالـة )تموين جمعيتى (, بجهة محافظة المنوفية كفر سليمان ـ 

مصطاى ـ بملك / عبد النبى عبد الغفار عبد النبى

19 - مي جابر السيد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5384 

ورقم قيد 29719    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد _ بملك / ابراهيم سليمان 

عبدالعزيز سليمان

20 - محمد ماهر حسن الرايق تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5391 

ورقم قيد 29720    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الروضة _ بملك / ماهر حسن الرايق

21 - باسم محمد ابوالنصر محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 5393 ورقم قيد 29722    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعية, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة 

السبع _ بركة السبع ش / العدادية بنات _ بملك / نزيهه عبدالوهاب احمد

22 - خالد فتحي علي زين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 5400 ورقم 

قيد 29724    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت شعبية, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع _ غرب ش / 

جمال عبدالناصر _ بملك / محمد فتحي علي زين

23 - عمرو عبد الستار عبد الفتاح ابراهيم العشرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-06 

برقم ايداع 5402 ورقم قيد 29726    محل رئيسى  عن مكتـب مقـاولت عامـة وتوريـدات )فيما عدا توريد 

العمالة وخدمات النترنت ( واستغلل المحاجر, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق .بملك / رجاء صديق عبد 

ا حسين

24 - سمر محمد عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 5413 

ورقم قيد 29727    محل رئيسى  عن بيع كتب وادوات كتابية, بجهة محافظة المنوفية شبرا قبالة _ بملك / وحيد 

جمال محمدي

25 - ساره اسامه محمد دراز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 5414 

ورقم قيد 29728    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية الشهيد فكرى _ بملك / 

محمد السيد عبدا النبراوي
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26 - حامد محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 5416 ورقم 

قيد 29729    محل رئيسى  عن مخزن لتجارة هوالك خشب, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد _ بملك / محمود 

احمد عبدالعزيز

27 - نوال صبري السيد احمد بهجي تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

5419 ورقم قيد 29730    محل رئيسى  عن مكتب تاجير الت ومعدات, بجهة محافظة المنوفية بني غريان _ 

بملك / سامي سالم محمد

28 - اسراء محمد حامد محمد زاهر تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

5420 ورقم قيد 29731    محل رئيسى  عن مكتب تاجير الت ومعدات, بجهة محافظة المنوفية بني غريان _ 

بملك / سامي سالم محمد

29 - ميلد رزق ا جرجس فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 5422 

ورقم قيد 29732    محل رئيسى  عن محل زيوت وفلتر, بجهة محافظة المنوفية كفر زين الدين _ بملك / فادي 

سامي جرجس فرج

30 - شادي جمال محمد حسن الرفاعي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

5425 ورقم قيد 29733    محل رئيسى  عن معمل بيع البان, بجهة محافظة المنوفية دمهوج _ بملك / جمال 

محمد حسن الرفاعي

31 - عبدالباسط  عزت عبدالباسط منشاوي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 5429 ورقم قيد 29734    محل رئيسى  عن تجارة كرتون واخشاب مستعمله, بجهة محافظة المنوفية كفور 

الرمل _ بملك / ايه عزت عبدالباسط منشاوي

32 - مها بكرى محمد بكرى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 5437 

ورقم قيد 29735    محل رئيسى  عن  مصنـع نسيـج, بجهة محافظة المنوفية عزبة هلل ـ كفر هلل ,بملك / طه 

عبد ا هلل

33 - صلح محمد صلح محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

5438 ورقم قيد 29736    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل _ بملك / 

متولي عوض المتولي الشيمي

34 - عمرو عبد الباسط على عطيه تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

5440 ورقم قيد 29737    محل رئيسى  عن شونـة لبيـع الزلـط والرمـل, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل .

بملك / حمدى عبد العزيز قنديل

35 - عبدالعزيز محمد عبدالروؤف محمد ابو زبيده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-08 

برقم ايداع 5441 ورقم قيد 29738    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تكييف, بجهة محافظة المنوفية شنتنا 

الحجر _ بملك /ايناس عبدالحميد عطيه موسي

36 - بلل محمد مصطفي بيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 5445 

ورقم قيد 29739    محل رئيسى  عن مكتب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

قويسنا _ شارع الباجوري من شارع الجلء _ بملك / احمد عبدالعليم مصيلحي ابراهيم

37 - اميمه خطاب عبدالرازق خطاب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

5456 ورقم قيد 29740    محل رئيسى  عن قهوه ومشروبات ساخنه, بجهة محافظة المنوفية جنزور _ بملك / 

ابراهيم فتحي سعد الششتاوي

38 - درويش علي درويش الشامي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

5460 ورقم قيد 29741    محل رئيسى  عن محل ادوات كهربائية, بجهة محافظة المنوفية جنزور _ بملك / 

محمد درويش الشامي
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39 - سعاد متولى عطيه البيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 5461 

ورقم قيد 29742    محل رئيسى  عن توريـدات وخدمـات عموميـة )فيما عدا توريد العمالة وخدمات النترنت (, 

بجهة محافظة المنوفية بركة السبع غرب .شارع ابو العلـ بملك / حازم ابراهيم محمدى

40 - محمد نورالدين عبدالستار نورالدين الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 5462 ورقم قيد 29743    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية طوخ طنبشا _ 

بملك / سعيد حمدي محمد محمد حافظ

41 - عبد القادر عبد المطلب عبد القادر ناجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 5479 ورقم قيد 29744    محل رئيسى  عن محل تجارة منظفات وورقيات, بجهة محافظة المنوفية 

الروضه بملك/ عبد العزيز عبد الظاهر محمد سيد احمد

42 - تفين محمد عبد الحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 5480 

ورقم قيد 29745    محل رئيسى  عن مكتب تأجيـرآلت ومعـدات, بجهة محافظة المنوفية بنى غريان .بملك / 

محمود بدوى عبد العزيز

43 - السيد السيد اسماعيل الجابري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 5485 

ورقم قيد 29746    محل رئيسى  عن مخبز, بجهة محافظة المنوفية 21 ش / سعد زغلول _ بملك / هاني تهامي 

راشد علي

44 - شيماء محمود عبدالعزيز محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

5487 ورقم قيد 29747    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع _ 

شرق _ شارع السادات _ بملك / علء الدين عبدالمعطي سالم يونس

45 - سامية سامي عوض فرج تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 5496 

ورقم قيد 29748    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية طه شبرا _ بملك / محمد عبدالعزيز 

علي

46 - منصور عامر محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

5499 ورقم قيد 29750    محل رئيسى  عن مصنع طوب, بجهة محافظة المنوفية طريق كفر الحمادية _ بملك / 

عمرو محمد المغوري عمار

47 - محمود محمد محمد رشاد محمد ابو رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 5500 ورقم قيد 29751    محل رئيسى  عن مكتب مستلزمات طبية وتوريدات عامه ) فيما عدا توريد 

العمالة و خدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية الروضة _ بملك / محمد محمد رشاد محمد ابو رمضان

48 - عبدا خليفه محمد سبيع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 5501 

ورقم قيد 29752    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية اجهور الرمل _ بملك / عبدا خليفه 

محمد سبيع

49 - ممدوح ابواليزيد عبدالعليم مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

5515 ورقم قيد 29753    محل رئيسى  عن مكتب للبـرامج المحاسبيـة) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدراسيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه و بعد الحصول علي التراخيص اللزمة(, 

بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا _ شارع صبري باشا _ بملك /  حسام احمد غريب

50 - احمد رضا منشاوي هلل تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 5522 

ورقم قيد 29755    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية مصطاي _ بملك / رمضان بكر 

سليمان

51 - علي محمد علي الشامي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 5523 

ورقم قيد 29756    محل رئيسى  عن بيع موبليات قديمه وخشب بالكيلو, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد _ 

بملك / وليد محمد علي
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52 - مصطفي صابر مصطفي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 5528 ورقم قيد 29757    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة وخدمات 

النترنت ( وتصنيع مواد غذائية لدي الغير, بجهة محافظة المنوفية الحلمشه _ بملك /ابتسام عبدالشافي 

عبدالمعطي

53 - احمد ابراهيم عبدالحميد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

5531 ورقم قيد 29758    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل _ بملك / وفاء يوسف 

ابوالعنين

54 - رحمه عادل ابراهيم حموده تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

5534 ورقم قيد 29759    محل رئيسى  عن مكتب استيراد ملبس ) فيما عدا الزي العسكري (, بجهة محافظة 

المنوفية مدبنة بركة السبع _ شرق _ بملك / عصام حامد بخيت

55 - محمد سمير مصلحي شحاته تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 5539 

ورقم قيد 29760    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية ابنهس _ بملك / مصلحي سمير 

مصلحي شحاته

56 - جمعه سعيد فرج سويلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 5543 

ورقم قيد 29761    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال )بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة المنوفية كفر ابشيش _ بملك / ناصر احمد حسنين

57 - عمرو عادل فتحي العليمي ابوالعطا تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

5544 ورقم قيد 29762    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة وخدمات النترنت ( 

ومقاولت ومواد بناء, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل _ بملك / احمد مجدي شبل

58 - محمد عبدالمجيد علي فرجاني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

5545 ورقم قيد 29763    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه وكهربائيه, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

قويسنا _ ش / الحريه _ بملك / محمد عبدالمجيد علي فرجاني

59 - يوسف محمد الدسوقي حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

5550 ورقم قيد 29764    محل رئيسى  عن مكتب تجارة سيارات, بجهة محافظة المنوفية كفر ابشيش _ بملك / 

محمد الدسوقي حسانين متولي

60 - سعد عطيه سعد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5553 

ورقم قيد 29765    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع _ 

شرق _ ش / عبدالسلم عارف _ بملك / علء محمد صلح الدين حسن

61 - شادية طايل جاب ا علوان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5556 

ورقم قيد 29766    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية ميت سراج _ بملك / حاتم سليمان 

ابراهيم

62 - مها يسري محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5561 

ورقم قيد 29767    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية منشأة دملو _ بملك / محمد يسري 

محمد عبدالعال

63 - احمد محمد محروس علم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5562 

ورقم قيد 29768    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية شنتنا الحجر _ بملك / محمد 

محروس عبدالحميد

64 - محمود محمد عبدالغني موسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5563 

ورقم قيد 29769    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية الدبايبة _ بملك / طاهر محمد 

عبدالغني موسي
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65 - محمود عبدا محمد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

5565 ورقم قيد 29770    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ) فيما عدا خدمات النت (, بجهة محافظة المنوفية 

اجهور الرمل _ بملك / سكينه عبدالعزيز ابو المعاطي

66 - محمد صلح محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5566 

ورقم قيد 29771    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ) فيما عدا الزي العسكري (, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

قويسنا _ شارع ش / البنداري _ بملك / هشام عزت غريب

67 - ابراهيم حمدا محمد الهو تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 5567 

ورقم قيد 29772    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شارع السلم ببركة السبع-شرق-بملك/ محمود 

السيد الجابرى

68 - احمد السعيد السيد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 5570 

ورقم قيد 29773    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة, بجهة محافظة المنوفية قويسنا - 12 شارع الجبانه 

بملك/ سعاد عبد العظيم محمد

69 - ابو بكر محمد ابوسريع محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

5573 ورقم قيد 29774    محل رئيسى  عن مكتب تعهدات نقل ونقل بضائع ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة المنوفية ميت بره بملك/ سعاد عبد اللطيف 

السيد

70 - ناديه بدوى عبد التواب العليمى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

5575 ورقم قيد 29775    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وحبوب, بجهة محافظة المنوفية ابنهس بملك/ جمال 

عبد المعبود غريب

71 - اميمه فتحى مسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 5579 

ورقم قيد 29777    محل رئيسى  عن بيـع المنتجـات الغذائيـة, بجهة محافظة المنوفية مصطاى .عزبة كرم .بملك 

/ رائد عبد ا احمد

72 - دينا سالم بيومى الرفاعى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 5585 

ورقم قيد 29778    محل رئيسى  عن  بقالــة, بجهة محافظة المنوفية كفر ميت سراج .بملك / على عبد الغنى 

فتحى

73 - مصطفى سيد على غمرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 5586 

ورقم قيد 29779    محل رئيسى  عن كشك لتجارة الفاكهة, بجهة محافظة المنوفية قويسنا - شارع التحرير امام 

السنترال - بملك/ محمد عادل محمد الدسوقى

74 - محمود سعيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 5588 

ورقم قيد 29780    محل رئيسى  عن مكتب نقـل وتوريـدات )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل الداخلى والدولى ( و)فيما عدا توريد العمالة وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر ميت 

العبسى ـ بملك / سعيد محمود محمد على

75 - اميره عاطف عبد الخالق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

5590 ورقم قيد 29781    محل رئيسى  عن مكتب تأجيـر سيـارات لحسـاب الغيـر, بجهة محافظة المنوفية ميت 

بره .بملك / احمد رضا طه

76 - عبد النعيم عبد ربه العزب زهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

5599 ورقم قيد 29782    محل رئيسى  عن ورشـة نجـارة, بجهة محافظة المنوفية بجيرم .بملك / عبد ربه على 

درويش
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77 - حسام الدين سعيد قطب الدكر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

5611 ورقم قيد 29783    محل رئيسى  عن بيع كاوتش سيارات, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا _ شارع 

عبدالمحسن الصباحي _ بملك / ساميه عبدالقادر قنديل

78 - احمد عبدالحميد السيد حرحور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

5631 ورقم قيد 29784    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ) فيما عدا خدمات النت (, بجهة محافظة المنوفية 

ابو مشهور _ بملك / سادات السيد السيد عمرو

79 - اسامه احمد علي السيد شوشه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

5633 ورقم قيد 29785    محل رئيسى  عن تربية الماشية وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية دمهوج _ بملك / 

محمود عبدالرحمن العزب

80 - هند صلح بيومي سلمه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 5636 

ورقم قيد 29786    محل رئيسى  عن بيع بذور وتقاوي ومبيدات اسمده مخصبات زراعية, بجهة محافظة 

المنوفية طوخ طنبشا _ بملك / شبل سالم السيد سالم

81 - ايمان هلل الدين احمد حامد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

5643 ورقم قيد 29787    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس حريمي ) فيما عدا الزي العسكري (, بجهة 

محافظة المنوفية مدينة بركة السبع _ شارع عبدالمنعم رياض _ بملك / شيماء بدوي محمد علي

82 - مروان محمد سامى محمد عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 5647 ورقم قيد 29789    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية بركة السبع - شرق - شارع النصر بملك/ سامى محمد عبد العزيز

83 - علي رجب شعبان سعد صبيح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

5655 ورقم قيد 29790    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة المنوفية كفر ابو الحسن _ بملك / 

عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح

84 - محمد كمال شلبي عبدالحليم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 5660 ورقم قيد 29791    محل رئيسى  عن مكتب اعمال مساحيه ) تنفيذ واشراف ( واعداد خرائط 

المواقع والمساحه الجغرافيه والجيولوجيه والزلزاليه وانشطة المسح الجيوديسي ـ ومقاولت عامه ) فيما عدا خدمات 

النت (, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا _ شارع احمد ماهر _ بملك / احمد اشرف عرفان زكي

85 - حيات محمد الدسوقي البسيوني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

5673 ورقم قيد 29792    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا _ خلف هندسة 

الري _ بملك / عبدالفتاح هلل محمد علي

86 - احمد عبد الفتاح متولى السيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

5677 ورقم قيد 29793    محل رئيسى  عن مصنـع شانليـا, بجهة محافظة المنوفية كفر هلل .بملك / يوسف 

سعد يوسف

87 - فؤاد حسين محمد عفيفي ) مركز د / فؤاد حسين محمد عفيفي للنساء والتوليد ( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 5690 ورقم قيد 29794    محل رئيسى  عن مركز طبي 

للنساء والتوليد, بجهة محافظة المنوفية مركز قويسنا _ ام خنان _ بملك / امل علي عبدالحميد

88 - ايمان مختار عبدالعزيز قرقش تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

5694 ورقم قيد 29795    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية مدينة بركة السبع _ عزبه الدبايبه 

شارع صقر _ بملك / مختار عبدالعزيز قرقش

89 - ثابت شريف احمد محمد موافي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

5702 ورقم قيد 29796    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات وشحن بضائع, بجهة محافظة المنوفية كفر 

بني غريان _ بملك / شريف احمد محمد موافي
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90 - منار ابراهيم مصطفي فوده تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 5710 

ورقم قيد 29797    محل رئيسى  عن بيع حبوب واعلف, بجهة محافظة المنوفية شمنديل _ بملك / حسين 

غنيمي علي

91 - حنان عبدالخالق عبدالحميد العدوي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

5712 ورقم قيد 29798    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اكسسوار موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية 

مصطاي _ بملك / حامد عبدالفتاح حامد ناصف

92 - يوسف محمد يوسف عريشه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 5717 

ورقم قيد 29799    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية هورين _ بملك / محمد يوسف احمد 

عريشه

93 - بكر عصام بكر الحبشي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 5720 

ورقم قيد 29800    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة المنوفية مصطاي _ بملك / احمد الحسيني يونس

94 - رضوان احمد محمود شلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 5729 

ورقم قيد 29802    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات وتشطيبات, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا _ شارع 

الجيش _ بملك / ماهر بيومي محمد

95 - عبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

5731 ورقم قيد 29803    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية عرب الرمل _ بملك / ابراهيم 

الدسوقي الحسيني

96 - السيد مصطفي كامل الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

5733 ورقم قيد 29804    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة منزلية, بجهة محافظة المنوفية كفر نفرة _ بملك / 

ابراهيم مصطفي كامل الشريف

97 - احمد محفوظ عبدالفتاح الميموني مرعي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 5737 ورقم قيد 29805    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات توك توك وسياره, بجهة محافظة المنوفية 

طوخ طنبشا _ بملك / شريف سعيد شريف

98 - احمد محمد عبدالرازق الصباحي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

5746 ورقم قيد 29807    محل رئيسى  عن تصنيع اضافات غذائية وزيوت, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

قويسنا _ المرحلة الثانية المنطقة الصناعية _ بملك / احمد علي رزق عبدالمعطي

99 - ناصر فتحي عبدالعظيم غيداني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

5762 ورقم قيد 29808    محل رئيسى  عن مكتب للتنمية البشرية والستشارات الهندسية والدارية والمالية 

وتنظيم المؤتمرات والمعارض ) فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمة (, 

بجهة محافظة المنوفية عرب الرمل _ بملك / وفاء حلمي ابراهيم السيد

100 - فريد شوقي احمد عبدالحميد الشهاوي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 5770 ورقم قيد 29809    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية ابنهس _ بملك / شوقي 

احمد عبدالحميد

101 - عمار امجد سعد علي دندش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

5772 ورقم قيد 29810    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات, بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا _ شارع 

عبدالمحسن الصباحي _ بملك / احمد رمضان سالم

102 - مجدي فوزي متولي الكيلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

5774 ورقم قيد 29811    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية ومياه غازية, بجهة محافظة المنوفية طه شبرا _ 

بملك / عبدا فوزي متولي الكيلنى
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103 - منيره نصار مشحوت محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 5786 ورقم قيد 29812    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة المنوفية كفر عليم _ بملك / 

حمدي محمد العليمي

104 - رشا محمد الدمرداش عيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

5787 ورقم قيد 29813    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الحلمشة 

_ بملك / اشرف محمد الشحات

105 - اميره لبيب محمود عبدالحميد المليجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 5788 ورقم قيد 29814    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة المنوفية كفر عليم _ بملك / 

محمود ابراهيم احمد

106 - ابراهيم عبدالعظيم عباس جمعه عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 5796 ورقم قيد 29815    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة وخدمات 

النترنت (, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد _ بملك / فاطمة عبدالعظيم عباس

107 - اميرة فتح ا ابراهيم عجمي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

5797 ورقم قيد 29816    محل رئيسى  عن تصنيع وتقطيع رولت واكياس بلستيك, بجهة محافظة المنوفية 

عرب الرمل _ بملك / محمود احمد احمد البهنسي

108 - محمد عبدا عبدالظاهر درويش تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

5798 ورقم قيد 29817    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية طنبشا _ بملك / السيده السيد مليجي

109 - احسان رفعت السيد ابو شريفه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

5804 ورقم قيد 29818    محل رئيسى  عن كافتيريا لتقديم المشروبات الساخنة والباردة وتقديم الشيش ومطعم 

للكل, بجهة محافظة المنوفية الروضة .بملك / فاطمة محمد احمد الجحش

110 - احمد محمد توفيق احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 5815 

ورقم قيد 29819    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي (  وتوريدات محاصيل زراعيه, بجهة محافظة المنوفية مصطاي _ بملك / محمد توفيق 

احمد

111 - حنان حمدي عبدالحفيظ علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

5823 ورقم قيد 29820    محل رئيسى  عن ورشة نجاره يدوي, بجهة محافظة المنوفية ميت برة _ بملك / 

محمد فتوح السيد

112 - احمد سمير احمد العليمي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 5824 

ورقم قيد 29821    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة وخدمات النت (, بجهة 

محافظة المنوفية عرب الرمل _ بملك / محمود سمير احمد العليمي

113 - هاجر ايمن ابراهيم عبدالحميد عدس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 5825 ورقم قيد 29822    محل رئيسى  عن تجارة وبيع السماك بالتجزئه, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

قويسنا _ شارع الجيش _ بملك / اسامه محمود سيبويه

114 - اسماء سعيد مجاهد صبره تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 5831 

ورقم قيد 29823    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة المنوفية طنبشا _ شارع بلل بن رباح _ بملك / 

كمال عبد القادر سلمه حجازي

115 - دعاء السيد سيداحمد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

5835 ورقم قيد 29824    محل رئيسى  عن مكتب تاجير الت ومعدات, بجهة محافظة المنوفية بني غريان _ 

بملك / هاني سمير سالم
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116 - محمود محسن فتحي علي هدهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

5848 ورقم قيد 29825    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ) فيما عدا خدمات النت (, بجهة محافظة المنوفية 

الدبايبة _ بملك / اسلم محمد آدم علي

117 - سمير عقل احمد عقل الشاعر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

5849 ورقم قيد 29826    محل رئيسى  عن مكتب اعمال تركيبات تكييفات وتوريدات عامه ) فيما عدا توريد 

العمالة وخدمات النت (, بجهة محافظة المنوفية شنتنا الحجر _ بملك / نجاه ابراهيم عبدالرحمن

118 - محمود فوزي عبدالعزيز اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

5854 ورقم قيد 29828    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية قويسنا البلد _ بملك /

فوزي عبدالعزيز اسماعيل

119 - آيه ابراهيم محمد فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 5855 

ورقم قيد 29829    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر وانواع التجميل الخري ) فيما عدا العمليات الجراحية (, 

بجهة محافظة المنوفية طه شبرا _ بملك / جمال عبد الرازق ابراهيم

120 - عبدا علي سلمه عليان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 5857 

ورقم قيد 29830    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الزي العسكري (, بجهة محافظة المنوفية 

منشأة ابو ذكري _ بملك / رضا ابراهيم حموده

121 - احسان موسي علي جادو تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 5871 

ورقم قيد 29831    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الزي العسكري (, بجهة محافظة 

المنوفية طنبشا _ بملك / اشرف احمد سليمان

122 - جهاد فارس محمد حسن شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

5874 ورقم قيد 29832    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة المنوفية كفر عليم _ بملك / احمد 

ابراهيم ذكي التهامي

123 - فرج محمد محمد محمد الرخاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

5875 ورقم قيد 29833    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية هورين _ بملك / محمد 

عبدالجواد الرخاوي

124 - العزب طه العزب خطاب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

5877 ورقم قيد 29834    محل رئيسى  عن مصنـع خراطيـم بلستيـك, بجهة محافظة المنوفية بجيرم .بملك / 

طه العزب العزب خطاب

125 - احمد محمد سيداحمد ابراهيم شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 5880 ورقم قيد 29835    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة 

وخدمات النترنت (, بجهة محافظة المنوفية كفر ابو الحسن _ بملك / محمد سيد احمد

126 - محمد فاروق مهني ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

5891 ورقم قيد 29836    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والنترنت (, بجهة 

محافظة المنوفية اجهور الرمل _ بملك / فاروق مهني ابراهيم

127 - صلح زاهر سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 5892 

ورقم قيد 29837    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية منشأة دملو _ بملك / محمود صلح زاهر 

سليمان

128 - محمد عبد الحكيم احمد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

5903 ورقم قيد 29838    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية شبرا بخوم _ بملك / اسماعيل صلح 

اسماعيل
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129 - احمد عبد الستار عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 5909 ورقم قيد 29839    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية شبرا قبالة _ بملك / زكريا 

عبدالمنعم حسين

130 - محمد عبد الرحمن عبد الغني عفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 5913 ورقم قيد 29840    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة المنوفية ميت ام 

صالح _ بملك / سمير عبدالرحمن عبدالغني

131 - اسراء عاطف السيد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

5915 ورقم قيد 29841    محل رئيسى  عن  بقالــة, بجهة محافظة المنوفية كفور الرمل .بملك / عزه العزب 

محمد العزب

132 - ايهاب سعيد احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

5919 ورقم قيد 29842    محل رئيسى  عن ورشة تجميع مراتب سوست, بجهة محافظة المنوفية ميت سراج _ 

بملك / محمد احمد محمد ابراهيم

133 - رانيا  احمد عمر محمد ابو ذكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

5935 ورقم قيد 29843    محل رئيسى  عن مستـودع انابيـب وتجارتـها, بجهة محافظة المنوفية كفر طه شبرا .

بملك / محمد احمد عمر محمد ابو زكرى
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فروع الفراد

1 - حموده سيد احمد على سيد احمد حمود  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   5339 ورقم قيد   26587  محل 

فرعى  عن    مكتب مستلزمات طبية  بجهة محافظة المنوفية كفر هلل بملك/ محمد سيد احمد على

2 - محمود المرسى صابر المرسى ماضى  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   5361 ورقم قيد   24239  

محل فرعى  عن تم اضافة نشاط مخزن لتجارة القماش الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية ابنهس بملك/ محمد 

محمود محمد

3 - احمد حمدى احمد عبد المطلب ابو السعود  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   5387 ورقم قيد   15645  

محل فرعى  عن بيـع ادوات كهربائيـة  بجهة محافظة المنوفية كفر عليم .بملك / حمدى احمد عبد المطلب ابو السعود

4 - محمود ناجى على محمد الفخرانى  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   5410 ورقم قيد   27907  محل 

فرعى  عن  بيع ملبس ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق - طريق النصر بملك/ 

كريم الدين احمد محمود موسى

5 - محمد مهدى على محمد على الرفاعى  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   5464 ورقم قيد   27249  محل 

فرعى  عن استيـراد وتصديـر )فيما عدا المجموعة )19( والفقرة )36( من المجموعة )6(  بجهة محافظة المنوفية 

الروضه .بملك / حكيم جابر مرسى

6 - احمد محمد عبدالعزيز عبدا سلم  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   5577 ورقم قيد   12551  محل 

فرعى  عن مصنـع لتشكيـل المعـادن  بجهة محافظة المنوفية المنطقة الصناعية  )128( بالمرحلة الرابعة .بملك / 

مصطفى محمود طايع احمد

7 - احمد محمد يوسف الحنفى زايده  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   5640 ورقم قيد   9700  محل فرعى  

عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين  بجهة محافظة المنوفية كفرهلل بملك/ احمد محمد رجب احمد زايده

8 - معاذ محمود كمال السيد عطيه  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   5635 ورقم قيد   12723  محل فرعى  

عن مخزن لمكتب الستيراد والتصدير  بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا - شارع مكه من العهد الجديد بملك/ فؤاد 

عبد المرضى ابراهيم

9 - محمود عبد الواحد احمد عبد الواحد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   5714 ورقم قيد   16696  محل 

فرعى  عن تم اضافة نشاط مصنع بلستيك الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية شارع عماد الدين بقويسنا 

بملك/ محمد امين عبد الجواد

10 - احمد جمال احمد عبد العزيز  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   5706 ورقم قيد   26560  محل فرعى  

عن  مكتب نقل وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت ( و) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة المنوفية هورين بملك/ جمال احمد احمد عبد العزيز

11 - سامى صبحى ابراهيم عمر روميه  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   5765 ورقم قيد   17079  محل 

فرعى  عن تم اضافة نشاط ادوات منزليه وادوات كهربائيه الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية طريق شنتنا 

الحجر ببركة السبع بملك/ سناء السيد على محروس

12 - محمود محمد البسيونى عبد المجد السيد  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   5745 ورقم قيد   29312  

محل فرعى  عن تم اضافة نشاط حظيرة مواشى وتجارتها الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية كفرالكرم 

بقويسنا ملك/ محمد البسيونى عبد المجيد السيد

13 - ابراهيم عبد الفتاح محمود احمد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   5785 ورقم قيد   27222  محل 

فرعى  عن  حظيرة مواشى وتجارتها  بجهة محافظة المنوفية زاوية رازين بملك/ ابراهيم عبد العظيم عبد الفتاح 

الفيشاوى

14 - اشرف اسلم محى الدين عطيه  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   5813 ورقم قيد   29621  محل 

فرعى  عن استيراد وتصدير  بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا - شارع الجلء مع طريق الحريه بملك/ عبيد محمد 

محمد محمد

15 - شيماء منير عبد المهدى عماره  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   5840 ورقم قيد   28397  محل 

فرعى  عن مكتب توريد وتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق- شارع جواد 

حسنى - بملك/ حسانين قنصوه السيد قنصوه
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16 - عاصم عبد المجيد عطيه عبد المجيد  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   5869 ورقم قيد   17265  محل 

فرعى  عن بيـع قطع غيـار واكسسوار سيـارات  بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا .شارع الجلء .بملك / ايمن حامد 

محمد ماضى

17 - نشوه عبد السلم ابو اليزيد شهاب  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   5866 ورقم قيد   21334  محل 

فرعى  عن  مكتب نقل وتوريد ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى 

وفيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (  بجهة محافظة المنوفية جنزور بملك/ تامر عبد الفتاح بسيونى

قيود الشركات

1 - شركة / محمد رفعت احمد فهمى نصار وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    5323 ورقم قيد  29706    مركز عام  عن التوريدات العموميه ) فيما عدا 

توريد العماله وخدمات النترنت ( والتوكيلت التجارية والمقاولت العمومية والتصدير )فى حدود اللوائح 

والقوانين ( والمناجم والمحاجر والتعدين وادارة المنشات وادارة الخدمات واستصلح وزراعة الراضى 

الصحراوية  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق - شارع مبنى الضرائب الجديد - بجوار مجمع الكاشف - 

فوق مركز الهدى للشعة بملك/ محمد عاطف السيد

2 - احمد ماضى عبد الجواد الرخاوى وشركائة للمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   06-12-2022 برقم ايداع    5392 ورقم قيد  29721    مركز عام  عن المقـاولت العموميـة  بجهة 

محافظة المنوفية هورين .بملك / سعاد عبد الجواد عبد الجواد الرخاوى

3 - شركة/ محمد عبد ا محمد حسن وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    5497 ورقم قيد  29749    مركز عام  عن تصنيع العلف الحيوانيه 

ومركزاتها  بجهة محافظة المنوفية طريق شرانيس بحوض الرمال القبلى بقويسنا بملك/ مياده محمد عبد ا 

محمد حسن

4 - شركة / مصطفى محمد عطيه محمد المكاوى وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    5578 ورقم قيد  29776    مركز عام  عن المقاولت العموميه والتوريدات 

العموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت  بجهة محافظة المنوفية ميت ام صالح بملك/ عطيه محمد 

عطيه محمد المكاوى

5 - علء عبد الحميد محمد عاطف وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    5644 ورقم قيد  29788    مركز عام  عن مستلزمات طبية  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع 

شرق - شارع النصر بملك/ ايمان محى الدين ابراهيم

6 - شركة / محمد عبد الغفار عبد الرؤف وشركائه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    5727 ورقم قيد  29801    مركز عام  عن تجـارة مـواد التعبئـة والتغليـف  

بجهة محافظة المنوفية مدينة قويسنا .شارع العهد الجديد ـ بملك / هند موسى السيد

7 - شركة / هيثـم لطفـى وشـركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

5741 ورقم قيد  29806    مركز عام  عن خدمـات النظـافة وجمـع وفرز المخلفـات  بجهة محافظة المنوفية 

مدينة بركة السبع )26( شارع لطفى حنفى .البر الغربى ـ بملك / عمرو لطفى عبد الشافى النجار

8 - شركة / ياسر فتوح عبد السلم وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    5850 ورقم قيد  29827    مركز عام  عن المقاولت العـامة والتـوريدات )فيما عدا توريد 

العمالة وخدمات النترنت (والستشارات الهندسيـة  بجهة محافظة المنوفية بركة السبع شرق .العقار رقم )15( 

شارع الكاشف .بملك /احمد فتوح عبد السلم
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فروع الشركات

1 - كوب COUP   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    5396 ورقم قيد   29723   فرعى  عن اضافة 

نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة القاهرة شقه 1 بالدور 

الرضى 17 ش عبدالحليم نويرة النزهه الجديده

2 - احمد سيد منصور وشريكه هاني جويد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    5396 ورقم قيد   

29723   فرعى  عن اضافة نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة 

محافظة القاهرة شقه 1 بالدور الرضى 17 ش عبدالحليم نويرة النزهه الجديده

3 - احمد سيد منصور وشريكه هاني جويد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    5396 ورقم قيد   

29723   فرعى  عن اضافة نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة 

محافظة المنوفية افتتاح فرع / المحل رقم 38 الكائن في مول مركز شباب قويسنا الدور الول المكون من دورين 

بالسوق التجاري

4 - كوب COUP   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    5396 ورقم قيد   29723   فرعى  عن اضافة 

نشاط / توريد وبيع الملبس الجاهزة والحذية ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع / 

المحل رقم 38 الكائن في مول مركز شباب قويسنا الدور الول المكون من دورين بالسوق التجاري

5 - الشمس للتجاره   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    5521 ورقم قيد   29754   فرعى  عن تجارة 

وبيع السلع الغذائيه والغير غذائيه واليس كريم والمجمدات واللحوم والدواجن والسماك الطازجه وبيع وتصنيع 

المخبوزات والحلويات وبيع الخضروات والفاكهه الطازجه وبيع الجهزه الكهربائيه والدوات المنزليه والبن 

والعطاره والقوليات وبيع ادوات التجميل والعنايه بالصحه والكسسوارات والتوريدات العموميه والتوكيلت 

التجاريه والتوريدات العموميه )فيما عدا( مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  

بجهة محافظة القاهرة 25 ترعة الجبل دير الملك

6 - الشمس للتجاره   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    5521 ورقم قيد   29754   فرعى  عن تجارة 

وبيع السلع الغذائيه والغير غذائيه واليس كريم والمجمدات واللحوم والدواجن والسماك الطازجه وبيع وتصنيع 

المخبوزات والحلويات وبيع الخضروات والفاكهه الطازجه وبيع الجهزه الكهربائيه والدوات المنزليه والبن 

والعطاره والقوليات وبيع ادوات التجميل والعنايه بالصحه والكسسوارات والتوريدات العموميه والتوكيلت 

التجاريه والتوريدات العموميه )فيما عدا( مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  

بجهة محافظة المنوفية اضافة فرع بالعنوان / ش الترعة - بجوار البنك الزراعي المصري بالبدروم والدور 

الرضي والدور الول و الدور الثاني ببرج اولد شمس

7 - ل يوجـــد   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    5754 ورقم قيد   15378   فرعى  عن مقر ادارى 

للشركه  بجهة محافظة المنوفية شقة )5( الدور الثالث .عمارة )13(ـ شارع عمر بن الخطاب

8 - شركة / احمد محمد محمد عبد الفتاح وشريكيه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    5754 ورقم قيد   

15378   فرعى  عن مقر ادارى للشركه  بجهة محافظة المنوفية شقة )5( الدور الثالث .عمارة )13(ـ شارع 

عمر بن الخطاب
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 محو - شطب

1 - ريهام الشحات محمد شرف )مكتب الشامى للمقاولت العامه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   14629 قيد فى 

21-04-2013 برقم ايداع  659 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

النشاط نهائيا

2 - عبدالرحمن محى عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   21366 قيد فى 03-05-2018 برقم ايداع  

1599 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

3 - يارا كامل فرج طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم   26271 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع  720 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

4 - ثناء عبدالعزيز موسي شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26879 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

2246 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

5 - ابراهيم جمال ابراهيم ابراهيم بلبل  تاجر فرد سبق قيده برقم   27484 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

3674 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

6 - زينب مصطفي عبدالجواد نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8481 قيد فى 11-04-2005 برقم ايداع  353 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

7 - ابراهيم شكرى محمد السيد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18604 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع  

2404 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

8 - محمد امام حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24216 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع  4600 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

9 - عواطف عبد السيد على ابو النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   10539 قيد فى 17-03-2008 برقم ايداع  

310 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

10 - عزه عبد الستار السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21092 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع  

883 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

11 - احلم حسين احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25262 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع  2182 
�وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل لعتـزال التـجارة نهائيـا

12 - ساميه صبحى بهجات عبد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29261 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  

3682 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

13 - دعاء محمد عبداللطيف المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16971 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع  

1836 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

14 - احمد معوض عبد ا على شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   19692 قيد فى 24-04-2017 برقم ايداع  

1262 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

15 - عبد المقصود عبد المنعم عبد المقصود حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24976 قيد فى 2020-07-19 

برقم ايداع  1524 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

16 - ابراهيم عيد ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27214 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  3093 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال اتجارة نهائيا

17 - هند فتحى المغاورى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27674 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  4090 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القبد لعتزال التجارة نهائيا

18 - حكمت رزق فهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   28156 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  122 
�وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيــا

19 - عبد الرحمن كمال محمد السيد عصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28400 قيد فى 17-02-2022 برقم 

ايداع  871 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
� التجـارة نهائيــا

20 - محمد محمد زغلول توفيق سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27088 قيد فى 11-08-2021 برقم 

ايداع  2788 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
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21 - نشوه سعيد احمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3351 قيد فى 23-06-1999 برقم ايداع  522 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

22 - نشوي سعيد احمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3351 قيد فى 22-11-1999 برقم ايداع  1139 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه نهائيا

23 - حمدي فتحي علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8229 قيد فى 19-09-2017 برقم ايداع  2697 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص بنشاط بيع ادوات 

كهربائية وتوريدات للستغناء عنه

24 - نجوى ابراهيم عوض ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17599 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  

171 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيا

25 - جمال محمد احمد محمد الغز  تاجر فرد سبق قيده برقم   29624 قيد فى 19-10-2002 برقم ايداع  

1000001 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه

26 - امينه السعيد محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   5571 قيد فى 24-04-2001 برقم ايداع  524 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

27 - طلعت محمد طلعت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26371 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  999 
�وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيـا

28 - ابراهيم السيد عبد الحليم الطورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28827 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

2129 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط تهائيا

29 - د احمد عبدالباقي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6083 قيد فى 28-10-2001 برقم ايداع  1331 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

30 - صفاء سالم حامد الزناري  تاجر فرد سبق قيده برقم   7172 قيد فى 09-04-2003 برقم ايداع  370 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

31 - محمد عبدالفتاح ابراهيم ابوعليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم   11025 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع  

1427 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

32 - فرج عبدالعزيز قطب بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12976 قيد فى 26-04-2011 برقم ايداع  576 
�وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتـزال التجارة نهائيـا

33 - عادل محمد محمد نجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18754 قيد فى 13-10-2016 برقم ايداع  2770 

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

34 - محمود على محمد ابو العزم شعله  تاجر فرد سبق قيده برقم   21805 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع  

2754 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

35 - عمر ابراهيم محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24349 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  142 
�وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتـزال التجارة نهائيـا

36 - جمال حمدي عبدالمنعم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25929 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

3656 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
�نهائيـا

37 - محمد ابراهيم عبد المنعم ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   16045 قيد فى 03-12-2014 برقم 

ايداع  1903 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

38 - امين سلمه امين ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   17545 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع  

69 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة

39 - احمد محمد عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26062 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  

224 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التـجارى لعتـزال التـجارة 
�نهائيـا

40 - محمد عبد الرحمن رمضان نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   27233 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

3138 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
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41 - ابراهيم على على  ابراهيم الغبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28271 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

457 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارى 
�نهائيـا

42 - محمد يحيى احمد عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   29300 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  

3803 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

43 - ابراهيم حماد عبدالصمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   5783 قيد فى 07-07-2001 برقم ايداع  867 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

44 - محمد هلل سيف محمود البعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12853 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  

3142 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه

45 - عمر سامى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13903 قيد فى 27-06-2012 برقم ايداع  932 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

46 - ليلى يوسف محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16380 قيد فى 03-03-2015 برقم ايداع  470 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

47 - بسمه سعيد على مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   17245 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع  2399 
�وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيــا

48 - محمد عاطف عبدالمقصود رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   17899 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع  

847 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

49 - عماد حمدى محمود سالم زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   21434 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع  

1814 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـوقيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

50 - نجلء ابراهيم محمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   22038 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع  

3352 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجـل التجارى لعتـزال التـجارة 
�نهائيـا

51 - توما سليمان عبدا صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22079 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع  3464 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة

52 - يوسف ابراهيم ابراهيم قمح  تاجر فرد سبق قيده برقم   22899 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع  1041 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

53 - دينا امجد صلح طاهر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26173 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  472 
�وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتـزال التجارة نهائيـا

54 - احمد محمد غريب حنوت  تاجر فرد سبق قيده برقم   28332 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  664 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة

55 - محمد سامي محمد حامد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6265 قيد فى 13-02-2002 برقم ايداع  146 
�وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

56 - بهاءالدين طه جوده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8281 قيد فى 27-12-2004 برقم ايداع  1164 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

57 - محمد سامى محمد حامد قاسم  قاسم للتوريدات الهندسية  تاجر فرد سبق قيده برقم   12667 قيد فى 

21-12-2010 برقم ايداع  1783 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 
�النشاط نهائيا

58 - ماجده عبد الجيد عبد الرحمن هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   15512 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع  

779 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

59 - تم تعديل السم التجارى ليصبح خالد ابراهيم على احمد المكاوى) المكاوى للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   24439 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  320 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

60 - عطيات محمد محمد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28138 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  65 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
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61 - مسعد محمد اسماعيل عيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   28976 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع  2687 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

62 - همت مصطفى محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18002 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع  

1058 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

63 - احمد محمد خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18579 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  235 وفى 
�تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم الغـاء الرئيسى الخـر للستغناء عنه نهائيـا

64 - سرارى محروس السيد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20711 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع  

3826 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التـجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيا

65 - محمد محمد ابراهيم تركي  تاجر فرد سبق قيده برقم   22280 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع  4006 
�وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتزال التجارة نهائيا

66 - الء اسماعيل السيد فهيم عبد العاطي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24594 قيد فى 19-02-2020 برقم 

ايداع  659 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

67 - احمد حلمي محمد العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25555 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع  2802 
�وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتزال التجارة نهائيا

68 - عبد الرحمن راضى ناصف مغاورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   28512 قيد فى 03-03-2022 برقم 

ايداع  1163 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

69 - عايده احمد حامد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   28692 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  1706 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

70 - نرمين ابو المحاسن فرج نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   28885 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع  

2334 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة 

�نهائياـ

71 - محمد حسن الحسيني عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9062 قيد فى 19-02-2006 برقم ايداع  170 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

72 - راويه بيومى جـوده زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14551 قيد فى 19-03-2013 برقم ايداع  474 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

73 - تم تعديل السم التجارى ليصبح  عادل ابراهيم احمد ابو العل ) ابو العل للرحلت (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   14885 قيد فى 03-09-2013 برقم ايداع  1278 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

74 - تهانى صابر موسى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   20688 قيد فى 19-12-2017 برقم ايداع  3773 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

75 - اسماء طلعت امين عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23205 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع  1843 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشااط نهائيا

76 - حماده رجب فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25389 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع  2425 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

77 - رشا مصطفي الحسيني مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25449 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  

2580 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

78 - اماني مصطفي اسماعيل عمر خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   27583 قيد فى 26-10-2021 برقم 

ايداع  3898 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

79 - سماح محمد محمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28043 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

4868 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

80 - سامي محمود ابراهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   29448 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع  

4390 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا
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81 - تغريد اسماعيل عدلى رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   25365 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

2369 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

82 - سامح محمد عبد الوهاب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   28817 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع  

2108 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

83 - محمد جمال احمد احمد شعله  تاجر فرد سبق قيده برقم   29554 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع  

4778 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

84 - ياسمين محمد محمود عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   29626 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  

5027 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيا

85 - هانى المصلحى سليمان غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   19405 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع  

636 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيــد السجل التجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

86 - ماجده ابراهيم محمد السيد على ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23541 قيد فى 30-07-2019 برقم 

ايداع  2722 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتزال 
� التجارة نهائيا

87 - حسين محمد عبد القادر قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   24336 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  

114 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

88 - محمد عبد العزيز محمود ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28001 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

4761 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

89 - شريهان مجدي عبدالستار محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29461 قيد فى 16-10-2022 برقم 

ايداع  4433 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
� التـجارة نهائيــا

90 - ايات عبد المقصود ابراهيم بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم   22337 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع  

4127 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

91 - منال شحاته محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   23060 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  1388 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

92 - محمد السيد حواش عبدالباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   23587 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  

2817 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

93 - اسلم صلح حسن بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم   24697 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع  903 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

94 - محمد احمد احمد عبدالحليم الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11219 قيد فى 26-03-2009 برقم ايداع  

415 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيا

95 - امل عادل عبدالمجيد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16371 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع  

448 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيــــــــــــــــــــــــــا

96 - محمد نبيل ابراهيم سيد احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18925 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع  

3181 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتزال التجارة 
�نهائيا

97 - مصطفي عادل البرنس زكي جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   24333 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  

110 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

98 - شيماء مجدى ابو العنين عبد المجيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25100 قيد فى 2020-08-13 

برقم ايداع  1812 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التــجارى 
� لعتــزال التـجارة نهائيـا
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99 - منى عبد العاطى ابو العل قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   25170 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  

1972 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

100 - شعبان عبد ربه عبد الفتاح عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   27179 قيد فى 30-08-2021 برقم 

ايداع  3020 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

101 - رشا مليجى السيد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27650 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

4171 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه

102 - رشا مليجي السيد شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27650 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

4030 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة 

نهائيــــــــــــــــــــــــــــا

103 - احمد عمر محمد البيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27951 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  4657 
�وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التـجارة نهائيــا

104 - شيماء محمد العيسوى محمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28219 قيد فى 17-01-2022 برقم 

ايداع  282 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة 

نهائيــــــــــــــــــــا

105 - رحاب زكي محمد الرايق  تاجر فرد سبق قيده برقم   29539 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع  4714 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيــــــــــــــــــــــــا

106 - هبه عبدالعظيم عبدالوهاب عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29673 قيد فى 27-11-2022 برقم 

ايداع  5215 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
� التـجارة نهائيــا

107 - نجلء فتحى عبدالفتاح زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11427 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع  862 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيــــــــــــــــــا

108 - نجلء فتحى عبد الفتاح زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11427 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع  123 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر لمحو السجل الرئيسى

109 - عبدالحليم فايق عبدالحليم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16778 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع  

1421 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة 

نهائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

110 - رقيه موسي علي جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم   24277 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع  4787 
�وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة نهائيـا

111 - اسلم ايمن فهمى محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   24504 قيد فى 25-11-2020 برقم 

ايداع  3252 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لمحو السجل الرئيسى

112 - اسلم ايمن فهمى محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   24504 قيد فى 05-02-2020 برقم 

ايداع  451 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة 

نهائيـــــــــــــــــــــــــــــا

113 - انوار عبد السلم عبد القادر عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   27445 قيد فى 05-10-2021 برقم 

ايداع  3595 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتـزال 
� التـجارة نهائيـا

114 - سيده محمد جمال عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   8356 قيد فى 09-02-2005 برقم ايداع  124 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيـــــــــــــــــــــــــا

115 - صفاء محمود السيد محمد عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10959 قيد فى 06-11-2008 برقم ايداع  

1262 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

116 - سعاد محمد عبد المهدى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   14670 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع  

761 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة 

نهائيــــــــــــــــــــــــــــا
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117 - محمد موسى فريد عبد الجواد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15254 قيد فى 04-04-2021 برقم 

ايداع  1275 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك 

للستغناء عنه نهائيا

118 - محمد موسي فريد عبد الجواد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   15254 قيد فى 13-02-2014 برقم 

ايداع  206 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

119 - ممتاز محمد محمود محمد عسكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25584 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  

2864 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيد السـجل التـجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

120 - محمد عبدالباسط محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   25710 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  

3167 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التـجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيــا

121 - هاله الغنيمى محمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27535 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

3790 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتـزال التـجارة 
�نهائيــا

122 - ابراهيم سليمان عبد العزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   28240 قيد فى 20-01-2022 برقم 

ايداع  345 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيـد السجل التجارى لعتـزال التـجارة 
� نهائيــا

123 - محمد عصام محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29075 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  3028 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

124 - محمد امين محمود بده  تاجر فرد سبق قيده برقم   29535 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع  4702 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيـــــــــــــــــــــــــــــــا

125 - ماجده مصطفي احمد الفرماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9390 قيد فى 10-07-2006 برقم ايداع  

784 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

126 - خالد عطا محمد بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم   10232 قيد فى 18-09-2007 برقم ايداع  1042 
�وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتـزال التجارى نهائيـا

127 - اسماء سميح محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15772 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  

1127 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء عنه

128 - ماجده محمد عبدالوهاب الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16328 قيد فى 17-02-2015 برقم 

ايداع  344 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
� التجارة نهائيـا

129 - تهانى المغاورى عبد الخالق محمد الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19251 قيد فى 2017-01-30 

برقم ايداع  320 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
� التـجارة نهائيــا

130 - ماهر جمال الغريب على الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   20899 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع  

366 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

131 - احمد محمد متولي العليمي صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   22790 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع  

788 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

132 - احمد محمد سالمان السيد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   24638 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  

772 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط نهائيا

133 - سمر ابراهيم عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27889 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  

4518 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيد السجل التجارى لعتـزال التجارة 
�نهائيـا

134 - حسن مرسى السيد الصواف  تاجر فرد سبق قيده برقم   28175 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  
�163 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل لعتـزال التجارة نهائيـا
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135 - مصطفي محمد عبد الغني محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   28453 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  

1015 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل التجارى لعتـزال التـجارة 
�نهائيـا

136 - حمدى محمد حسن عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   28868 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  
�2257 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل التجارى لعتزال التجارة نهائيا

137 - ابراهيم محمد ابراهيم حسانين عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   29417 قيد فى 02-10-2022 برقم 

ايداع  4253 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التـجارى لعتـزال 
� التـجارة نهائيـا

138 - محمد الحسيني علي الحسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   29495 قيد فى 23-10-2022 برقم ايداع  
�4553 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السجل لعتـزال التجارة نهائيـا

139 - مها بكرى محمد بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29735 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع  5437 
�وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم محـو قيـد السـجل التجارى لعتـزال التجارة نهائيـا
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رأس المال

1 - اشرف نبيل ابوالسعاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13291 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع   1307 

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

2 - صلح عبد الرازق السيد مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم   17452 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع   

2803 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - زيزى سعيد مصطفى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   29420 قيد فى 03-10-2022 برقم ايداع   4268 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - شيماء رمضان فتحي علي حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم   26363 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع   

981 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - احمد حمدى احمد عبد المطلب ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   15645 قيد فى 22-07-2014 برقم 

ايداع   1057 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  16,000.000

6 - محمود كامل عبدالرؤف محمد  زهو تاجر فرد سبق قيده برقم   29690 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع   

5282 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

7 - احمد عبدالحميد محمد عزب عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   29713 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع   

5357 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

8 - احمد محمد عبد الغفار سالم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   16862 قيد فى 08-07-2015 برقم ايداع   

1572 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

9 - بسمه رمضان بدوى محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   15580 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع   

923 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - محمد نبيل صادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   18732 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع   2711 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

11 - احمد شوقي سليمان ابو العزم تاجر فرد سبق قيده برقم   25053 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع   

1697 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - وليد رشاد عبد الحميد مصطفى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   16204 قيد فى 13-01-2015 برقم 

ايداع   74 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - محمد مهدى على محمد على الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   27249 قيد فى 08-09-2021 برقم 

ايداع   3186 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

14 - منال حجازي عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14546 قيد فى 18-03-2013 برقم ايداع   457 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - احسان سامى فريد محمود النعمانى تاجر فرد سبق قيده برقم   26104 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   

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

16 - عبدا خليفه محمد سبيع تاجر فرد سبق قيده برقم   29752 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع   5501 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

17 - احمد سامي محمود حليمه تاجر فرد سبق قيده برقم   26089 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع   289 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - احمد جلل احمد ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   28294 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   548 

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

19 - فايزه سالم ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   16107 قيد فى 17-12-2014 برقم ايداع   2014 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

20 - جمال حكيم سليمان حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   18176 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع   1405 فى 

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

21 - زكريا ابراهيم عبدالحميد ريان تاجر فرد سبق قيده برقم   3293 قيد فى 01-06-1999 برقم ايداع   456 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - محمد على عزب على تاجر فرد سبق قيده برقم   16916 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع   1705 فى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - ايرينى رزق موسى ابراهيم مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم   24560 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع   

572 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - محمود عزت لبيب نعمة ا تاجر فرد سبق قيده برقم   25376 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع   

2397 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

25 - احمد محمد ابراهيم مطاوع صيام تاجر فرد سبق قيده برقم   27967 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع   

4698 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - محمود عبد الواحد احمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   16696 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع   

1229 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

27 - اسامه ابراهيم ماضى ابراهيم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   17378 قيد فى 01-12-2015 برقم ايداع   

2673 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,400,000.000

28 - محمود محمد فهمي نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   22509 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع   122 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

29 - محمد احمد حسن محمد الرفاعي تاجر فرد سبق قيده برقم   28496 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع   

1131 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - هشام ابراهيم محمود حجاج ) العالمى للبلستيك ( تاجر فرد سبق قيده برقم   15418 قيد فى 

15-04-2014 برقم ايداع   580 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

31 - هشام محمد عبد الباقى جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   28403 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع   881 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

32 - ساره عادل محمد الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم   29016 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   2828 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  41,000.000

33 - السيد سعد عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   21503 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع   1973 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

34 - دينا سالم بيومى الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   29778 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع   5585 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - تم تعديل السم التجارى ليصبح كبدة السلطان )صبحى السيد محمد السيد( تاجر فرد سبق قيده برقم   

15688 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع   1128 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  100,000.000

36 - اشرف اسلم محيي الدين عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   29621 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع   

5018 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  600,000.000

37 - اشرف عبدالمجيد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   17560 قيد فى 12-01-2016 برقم ايداع   97 

فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

38 - عاصم عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17265 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع   

2435 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  58,000.000

39 - لبيب فكري كمال عبدالحليم عيطه تاجر فرد سبق قيده برقم   29491 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع   

4541 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - اسماء سميح محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   15772 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع   

1299 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - طاهر محمود عبدالرحيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   17742 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع   

472 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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العناوين 

1 - سلوي عباس عبدالحافظ مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    7067 قيد فى 19-02-2003 برقم ايداع    

164 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / متولى 

راشد عبد الجواد

2 - اشرف نبيل ابوالسعاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    13291 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع    

1307 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان بركة السبع -

غرب-بملك/ محمد سعيد كمال على

3 - حموده سيد احمد على سيد احمد حمود تاجر فرد سبق قيده برقم    26587 قيد فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    1482 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية كفر 

هلل بملك/ محمد سيد احمد على بنشاط مكتب مستلزمات طبيه اودع برقم 5339 فى 2022/12/4 وقيد برقم 

تابع 26587 بركة السبع

4 - محمود عبدالرازق امام السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    26770 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    

1954 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

حسام الدين سليمان محمد الشيخ

5 - ايمان حمدى ابو المعاطى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    23603 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع    

2862 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك ورثة / 

السيد محمد حلمى )محمد, أحمد , عبد الرازق , رضا , رشا ,مرفت ,منى السيد محمد حلمى (

6 - محمود المرسى صابر المرسى ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم    24239 قيد فى 23-12-2019 برقم 

ايداع    4655 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد 

بناحية ابنهس بملك/ محمد محمود محمد ونشاطه ورشة خياطه ومخزن لتجارة القماش اودع برقم 5361

فى2022/12/5وقيد تابع برقم24239بركة السبع

7 - شيماء رمضان فتحي علي حجازي تاجر فرد سبق قيده برقم    26363 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

981 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ عبد 

المرضى حامد البقيرى

8 - احمد حمدى احمد عبد المطلب ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم    15645 قيد فى 22-07-2014 برقم 

ايداع    1057 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحية كفر 

عليم .بملك / حمدى احمد عبد المطلب ابو السعودـ نشاطه /بيع ادوات كهربائية ,اودع برقم )5387(فى 

2022/12/6وقيد برقم تابع )15645(بركة السبع

9 - السيد عبدالحميد عبدالعظيم البكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    19028 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع    

3430 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان شارع ابو المعاطى 

سرور ببركة السبع -شرق بملك/ حسنى عبد الفتاح عبده

10 - فرج احمد عبد الوهاب عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    23976 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع    

3951 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح اسم المالك/ فرج احمد عبد 

الوهاب عبد ا

11 - محمود ناجي علي محمد الفخراني تاجر فرد سبق قيده برقم    27907 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

4554 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية بركة السبع 

شرق - طريق النصر بملك/ كريم الدين احمد محمود موسى بنشاط بيع ملبس اودع برقم 5410 فى 

2022/12/6 وقيد برقم تابع 27907 بركة السبع

12 - احمد السيد عبد الجواد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15879 قيد فى 21-10-2014 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح اسم المالك/ عادل السيد 

الجندى

13 - احمد محمد عبد الغفار سالم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    16862 قيد فى 08-07-2015 برقم ايداع    

1572 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعدبل المالك ليصبح بملك / 

مصطفى النادى على

Page 26 of 46 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

14 - احمد شوقي سليمان ابو العزم تاجر فرد سبق قيده برقم    25053 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية بركة السبع غرب .ش ابراهيم 

خليل .بملك / نادر عبد ا محمود عوض

15 - حمدي فتحي علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    8229 قيد فى 28-11-2004 برقم ايداع    1047 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخرالخاص 

بنشاط بيع ادوات كهربائية وتوريدات  للستغناء عنه

16 - مها عبدالوهاب عبدالرازق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    11590 قيد فى 30-09-2009 برقم ايداع    

1244 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان / قويسنا )64( 

شارع .عزيز فهمى .بملك / احمد محمود احمد الدسوقى

17 - منال طه ابراهيم عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم    20745 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    3915 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم تعديل العنوان للفرع ليصبح سوق ميت 

حبيش البحريه بطنطا بملك/ سعد عبد القادر محمد يونس

18 - محمد مهدى على محمد على الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    27249 قيد فى 08-09-2021 برقم 

ايداع    3186 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية /

الروضه .بملك / حكيم جابر مرسى . نشاطه /مكتب استيراد وتصدير . اودع برقم )5464( فى 2022/12/11 

وقيد برقم )27249( بركة السبع

19 - ايمن عبد الستار حسين رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    19656 قيد فى 18-04-2017 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

وائل سعيد محمد الحسانين

20 - اسلم السيد احمد محمد السيد احمد الشربيني تاجر فرد سبق قيده برقم    27557 قيد فى 2021-10-24 

برقم ايداع    3839 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك 

ليصبح بملك / سعيد محمد السيد احمد الشربينى

21 - د احمد عبدالباقي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6083 قيد فى 28-10-2001 برقم ايداع    1331 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الفرع الكائن بناحية بناحية بنها 

وذلك للستغناء عنه نهائيا

22 - منال حجازي عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14546 قيد فى 18-03-2013 برقم ايداع    457 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان .ميت ابو شيخه .بملك / 

طارق امين عبد المعبود السيد

23 - سعيد عبد المعز الحسينى زايد تاجر فرد سبق قيده برقم    16735 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع    

1322 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بناحية بندر بنها .ش 

الهيباتات .منطقة الفلل . بملك / مبروك كامل رمضان ـ نشاطة مكتب تشطيبات ـ قيد برقم )83428( غرفة بنها

24 - بكر لطفي بكر خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    29505 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع    4598 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / لطفى بكر 

خطاب

25 - عبد القادر عبد المطلب عبد القادر ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم    29744 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع    5479 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

بركة السبع -شارع السادات من شارع عبد المنعم رياض بملك/ عبد العزيز عبد الظاهر محمد سيد احمد

26 - محمود محمد على شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    15473 قيد فى 11-05-2014 برقم ايداع    696 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / ناديه جابر 

محمد اسماعيل

27 - وليد مصطفى عبد الحميد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    29572 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع    

4837 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح اسم المالك/ محمد شاهين 

شحاته على
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28 - عبدا خليفه محمد سبيع تاجر فرد سبق قيده برقم    29752 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    5501 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح اسم المالك/ نجلء عبد العظيم 

عطيه

29 - احمد محمد عبدالعزيز عبدا سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    12551 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع    

1533 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بناحية / المنطقة 

الصناعية  )128( بالمرحلة الرابعة .بملك / مصطفى محمود طايع احمد . نشاطة / مصنع لتشكيل المعادن ـ اودع 

برقم )5577( فى 2022/12/15 وقيد برقم تابع )12551(بركة السبع

30 - محمد هلل سيف محمود البعل تاجر فرد سبق قيده برقم    12853 قيد فى 15-03-2011 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

الخاص بنشاط حظيرة مواشى للستغناء عنه

31 - احمد محمد يوسف الحنفي تاجر فرد سبق قيده برقم    9700 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    1323 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية كفرهلل 

بملك/ احمد محمد رجب احمد زايده ونشاطه مكتب تصدير اودع 5640 فى2022/12/18برقم وقيد تابع 9700 

بركة السبع

32 - معاذ محمود كمال السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    12723 قيد فى 17-01-2011 برقم ايداع    

91 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة قويسنا - 

شارع مكه من العهد الجديد بملك/ فؤاد عبد المرضى ابراهيم بنشاط مخزن لمكتب الستيراد والتصدير اودع برقم 

5635 فغى 2022/12/18 وقيد برقم تابع 12723 بركة السبع

33 - احمد سامى محمد نصر زايده تاجر فرد سبق قيده برقم    23788 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع    

3426 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان ش- عثمان بن 

عفان بكفر هلل بملك/ سامى محمد نصر زايده

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

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح ابنهس بملك/ 

محمد انور احمد ابراهيم

35 - محمد انور احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    28142 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    3560 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل عنوان المحل الرئيسى ليصبح 

ابنهس بملك/ محمد انور احمد ابراهيم

36 - محمد على عزب على تاجر فرد سبق قيده برقم    16916 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع    1705 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان / 45 شارع المهيلمى .

بملك / هشام عبد الحميد حسنين على

37 - احمد محمد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    18579 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    2338 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الرئيسى الخر الخاص بنشاط / 
� حظيرة مواشى حلبة وتجارتها . للستغناء عنة نهائيا

38 - محمود عبد الواحد احمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    16696 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع    

1229 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية شارع 

عماد الدين بقويسنا بملك/ محمد امين عبد الجواد ونشاطه مصنع بلستيك اودع برقم 5714فى 2022/12/20

وقيد تابع برقم16696بركة السبع

39 - احمد جمال احمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    26560 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

1432 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية هورين 

بملك/ جمال احمد احمد عبد العزيز بنشاط مكتب نقل وتوريدات اودع برقم 5706 فى 2022/12/20 وقيد برقم 

تابع 26560 بركة السبع

40 - هشام ابراهيم محمود حجاج ) العالمى للبلستيك ( تاجر فرد سبق قيده برقم    15418 قيد فى 

15-04-2014 برقم ايداع    580 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

اصبح العنوان / منطقة مبارك الصناعية ـ المنطقة الولى .امام مصنع قلبظ ـ بملك / سعيد سليمان محمد
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41 - فؤاد فؤاد فهمى زكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    19355 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    533 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن بناحية 113شارع 

الملك فيصل - الدور 6 - فيصل- الجيزه

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

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع الكائن بناحية عقار 2 - 

ناصية العطور من شارع الطالبية - فيصل

43 - سارة ابراهيم عبداللطيف عبداالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم    13461 قيد فى 14-12-2011 برقم ايداع    

1698 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المالك ليصبح بملك / 

ابراهيم عبد اللطيف محمد على عبد الدايم

44 - سامى صبحى ابراهيم عمر روميه تاجر فرد سبق قيده برقم    17079 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    

2042 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية طريق شنتنا الحجر ببركة السبع 

بملك/ سناء السيد على محروس

45 - سامى صبحى ابراهيم عمر روميه تاجر فرد سبق قيده برقم    17079 قيد فى 14-09-2015 برقم ايداع    

2042 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد بناحية طريق 

شنتنا ببركة السبع ونشاطه تجارة ادوات منزليه واجهزه كهربائيه اودع برقم 5765فى2022/12/22             

وقيد تابع برقم 17079بركة السبع

46 - السيد سعد عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21503 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع    

1973 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان .بنى غريان .بملك 

/ عزيزه عبد الحميد احمد

47 - محمود محمد البسيونى عبد المجيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    29312 قيد فى 08-09-2022 برقم 

ايداع    3833 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع جديد 

بناحية كفرالكرم بقويسنا ملك/ محمد البسيونى عبد المجيد السيد ونشاطه حظيرة مواشى وتجارتها اودع برقم 

5745فى2022/12/20 وقيد تابع برقم 29312بركة السبع

48 - رفيق محمد رجب عبد الغني القسط تاجر فرد سبق قيده برقم    23918 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

3779 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح فرع بناحية ا لسنطه -

طريق الجعفرية - كفر الحاج داود بملك/ المرسى محمد عبد الرحيم المرسى مشهور بنشاط مصنع لتصنيع 

منتجات اسمنت وانترلوك وطوب اسمنت اودع برقم 12795 فى 2022/12/25 وقيد برقم 159561 طنطا

49 - ابراهيم عبدالفتاح محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27222 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3121 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية زاوية 

رازين بملك/ ابراهيم عبد العظيم عبد الفتاح الفيشاوى بنشاط حظيرة مواشى وتجارتها اودع برقم 5785 فى 

2022/12/25 وقيد برقم تابع 27222 بركة السبع

50 - تم تعديل السم التجارى ليصبح كبدة السلطان )صبحى السيد محمد السيد( تاجر فرد سبق قيده برقم    

15688 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    1128 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية اصبح العنوان طوخ طنبشا بملك/ عزه جابر رشوان محمد

51 - سعد محمد سعد عبد اللطيف مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    28187 قيد فى 11-01-2022 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح 

بركة السبع شرق - شارع البرماوى بملك/ كامل حامد محمد قرطام

52 - اشرف اسلم محيي الدين عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    29621 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع    

5018 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة 

قويسنا - شارع الجلء مع طريق الحريه بملك/ عبيد محمد محمد محمد بنشاط استيراد وتصدير اودع برقم 5813 

فى 2022/12/26 وقيد برقم تابع 29621 بركة السبع

53 - شيماء منير عبد المهدى عماره تاجر فرد سبق قيده برقم    28397 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

858 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية بركة السبع 

شرق- شارع جواد حسنى - بملك/ حسانين قنصوه السيد قنصوه بنشاط مكتب توريد وتقديم الوجبات الغذائية 

والمشروبات اودع برقم 5840 فى 2022/12/26 وقيد برقم تابع 28397 بركة السبع
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54 - احمد ماجد محمد جوهر فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم    28671 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

1640 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان / بركة السبع 

غرب طريق شبين الكوم .بملك / محمد حمدى عبد الفتاح

55 - وداد محمد عبد الحميد محمد السبعاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    28695 قيد فى 30-03-2022 برقم 

ايداع    1713 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح 

بملك/ سمير محمدى محمد عمارة

56 - عاصم عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17265 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع    

2435 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية مدينة 

قويسنا .شارع الجلء .بملك / ايمن حامد محمد ماضى.نشاطه / قطع غيار واكسسوار سيارات ـ اودع برقم 

)5869( فى 2022/12/28 وقيد برقم تابع )17265( بركة السبع

57 - نشوه عبدالسلم ابواليزيد شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    21334 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

1529 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحية جنزور 

بملك/ تامر عبد الفتاح بسيونى بنشاط مكتب نقل وتوريداودع برقم 5866 فى 2022/12/27 وقيد برقم تابع 

21334 بركة السبع

58 - عمرو السيد احمد الدمرداش عيش تاجر فرد سبق قيده برقم    28677 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

1667 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح اسم المالك جمال ابراهيم 

فتوح مصطفى

59 - اسماء سميح محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    15772 قيد فى 11-09-2014 برقم ايداع    

1299 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحيه 

قويسنا ونشاطه مخزن جمله لتجارة الدوات المنزليه وذلك للستغناء عنه نهائيا

60 - مجدى خميس سليمان ونيس تاجر فرد سبق قيده برقم    28823 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    

2118 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح العنوان / شارع ابو 

سليمان متفرع من طريق شبين الكوم .بملك / علء كامل على سليمان
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النشاط

1 - سلوي عباس عبدالحافظ مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  7067 قيد فى 19-02-2003 برقم ايداع    

164وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / حظيـرة مواشـى تسميـن وتجـارتها

2 - اشرف نبيل ابوالسعاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13291 قيد فى 29-09-2011 برقم ايداع    1307

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط مكتب توريدات عموميه ومقاولت )فيما عدا 

توريد العماله وخدمات النت(

3 - محمد عبد ا يوسف حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  18082 قيد فى 17-04-2016 برقم ايداع    

1224وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أصبـح النشـاط / مقـاولت انشـائية وبنائيـة

4 - حموده سيد احمد على سيد احمد حمود تاجر فرد سبق قيده برقم  26587 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

1482وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط مكتب مستلزمات طبية

5 - محمود المرسى صابر المرسى ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  24239 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    

4655وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مخزن لتجارة القماش الى النشاط 

الصلى

6 - احمد حمدى احمد عبد المطلب ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  15645 قيد فى 22-07-2014 برقم 

ايداع    1057وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / بيع ادوات كهربائية ـ 

للنشاط الصلى

7 - محمود ناجي علي محمد الفخراني تاجر فرد سبق قيده برقم  27907 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

4554وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط بيع ملبس ) فيما عدا الزى العسكرى 

)

8 - نجوى الجيوشى حامد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  11863 قيد فى 27-01-2010 برقم ايداع    120

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشـاط / تأجيـر اللت والمعدات الخرى ـ للنشاط 

الصلى

9 - بسمه رمضان بدوى محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  15580 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع    

923وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشـاط مقـاولت عامة وتوريـدات عموميه 

وخدمات زراعيـة )فيما عدا توريد العمالة وخدمات النترنت (

10 - احمد شوقي سليمان ابو العزم تاجر فرد سبق قيده برقم  25053 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    

1697وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مصنع ملبس جـــاهزه )فيما عدا 

الزى العسكرى(

11 - محمد مهدى على محمد على الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  27249 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

3186وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تماضافة نشاط مكتب / استيـراد وتصديـر )فيما عدا 

المجموعة )19( والفقرة )36( من المجموعة )6( للنشاط الصلى

12 - منال حجازي عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14546 قيد فى 18-03-2013 برقم ايداع    457

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشـاط / ورشـة نجـارة يـدوى

13 - سعيد عبد المعز الحسينى زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  16735 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع    

1322وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشـاط / مكتب تشطيبات ـ للنشاط الصلى

14 - بسمه بيومى محمود النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  26569 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    1449

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط محل اصلح موتوسيكلت

15 - محمود محمد على شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  15473 قيد فى 11-05-2014 برقم ايداع    696وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع المنتجات الصيدلنية والطبية ومستحضرات 

التجميل وادوات الزينة بالتجزئة فى متاجر متخصصة ) فيما عدا الدويه الطبيه(

16 - احمد محمد عبدالعزيز عبدا سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  12551 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع    

1533وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط / مصنـع لتشكيل المعادن ـ للنشاط 

الصلى

Page 31 of 46 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

17 - احمد سامي محمود حليمه تاجر فرد سبق قيده برقم  26089 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    289

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط بيع ادوات منزليه وكهربائيه

18 - احمد محمد يوسف الحنفي تاجر فرد سبق قيده برقم  9700 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    1323

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مكتب تصدير الى النشاط الصلى

19 - محمد على عزب على تاجر فرد سبق قيده برقم  16916 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع    1705وفى 

تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتب توريدات عمومية )فيما عدا توريد العمالة 

وخدمات النترنت ( وتركيبات اعمال هندسية والكترونية

20 - نعمات عبدالبديع ابراهيم تركي تاجر فرد سبق قيده برقم  26268 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    

715وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط مدشة حبوب وغربلة غلل

21 - الفت ابراهيم عبدالفتاح العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  29638 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

5064وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيـع سجائـر وادخنـة

22 - محمد السيد عبدالعاطي السيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  29692 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

5289وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات) فيما عدا توريد العماله 

وخدمات النت( الى النشاط الصلى

23 - محمود عبد الواحد احمد عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  16696 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع    

1229وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط مصنع بلستيك الى النشاط الصلى

24 - احمد جمال احمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  26560 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    1432

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط مكتب نقل وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله 

وخدمات النترنت ( و) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

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

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط مقاولت عامه ) فيما عدا خدمات النترنت (

26 - نسرين ابراهيم محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  28955 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع    

2597وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط بيع ملبس ) فيما عدا الزى العسكرى 

)

27 - السيد سعد عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21503 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع    1973

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتـب تأجيـر معـدات

28 - السيد مصطفي سالم عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  26889 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع    2276

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مكتب مقاولت وتوريدات عمومية )فيما 

عدا توريد العمالة وخدمات النترنت (

29 - محمود محمد البسيونى عبد المجيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29312 قيد فى 08-09-2022 برقم 

ايداع    3833وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط حظيرة مواشى وتجارتها 

الى النشاط الصلى

30 - رفيق محمد رجب عبد الغني القسط تاجر فرد سبق قيده برقم  23918 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

3779وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط مصتع لتصنيع منتجات اسمنت 

وانترلوك وطوب اسمنت

31 - ابراهيم عبدالفتاح محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  27222 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    

3121وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط حظيرة مواشى وتجارتها

32 - تم تعديل السم التجارى ليصبح كبدة السلطان )صبحى السيد محمد السيد( تاجر فرد سبق قيده برقم  15688 

قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    1128وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط 

مطعم كبده ولحوم

33 - تامر محمد عبدالمهدى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  10791 قيد فى 27-07-2008 برقم ايداع    

835وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيع قطع غيـار المركبات ذات 

المحركات وملحقاتها
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34 - شيماء منير عبد المهدى عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  28397 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

858وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط مكتب توريد وتقديم الوجبات الغذائية 

والمشروبات

35 - احمد عبد الفتاح متولى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29793 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

5677وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط مصنع نسيج

36 - عاصم عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  17265 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع    

2435وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشـاط / قطع غيـار واكسسوار سيـارات .

للنشاط الصلى

37 - نشوه عبدالسلم ابواليزيد شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  21334 قيد فى 26-04-2018 برقم ايداع    

1529وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاف نشاط مكتب نقل وتوريد ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وفيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (

38 - احمد سامي محمود حليمه تاجر فرد سبق قيده برقم  26089 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    289

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / بيـع ادوات منزليـة واجهزة كهربائيـة

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29622 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2022  برقم ايداع 5,020.000 الى : اصبحت السمه التجارية / الرحمـة للتوريــدات

2 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15473 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2014  برقم ايداع 696.000 الى : اصبحت السمة التجارية / الشفـــاء ميــدكال

3 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16916 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2015  برقم ايداع 1,705.000 الى : اصبحت السمة التجارية / المتحدة للتوريدات وتركيبات العمال 

U E S الهندسية واللكترونية

4 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18579 وتم ايداعه بتاريخ   

18-08-2016  برقم ايداع 2,338.000 الى : مكتب الخليل للنقل

5 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   28142 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2022  برقم ايداع 75.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح الماسة للمقاولت العامه

6 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29791 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2022  برقم ايداع 5,660.000 الى : اصبحت السمه التجاريه افاق للعمال المساحيه والمقاولت 

العامه

7 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10791 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-2008  برقم ايداع 835.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح  / الستـاذ لقطع غيـار المركبات ذات 

المحركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد  صلح عبدالجواد ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   20372 وتم ايداعه بتاريخ  2017-10-11 

برقم ايداع    2920تم التأشير فى تاريخ   11-10-2017   بــ  

2 - عمرو عادل فتحي العليمي ابوالعطا  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   18906 وتم ايداعه بتاريخ  

14-01-2018 برقم ايداع    137تم التأشير فى تاريخ   14-01-2018   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه مجدي اسماعيل العشماوي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2059 قيدت فى 15-03-1998 برقم 
� ايداع   194 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تـم حـل الشـركة وتصفيتـها نهائيــا

2 - شركه محمد متولى عباده محمد ندا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    19128 قيدت فى 2017-01-05 

برقم ايداع   54 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا

3 - شركة  فاطمه عبدالعظيم عباس وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    16472 قيدت فى 26-03-2015 برقم 

ايداع   768 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيـــــــــــــــــــا

4 - شركة ابراهيم عبد العظيم عباس و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    22000 قيدت فى 2018-10-09 

برقم ايداع   3260 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها

5 - تعديل اسم الشركه لتصبح شركه  اسراء نبوى عبد المقصود الدحدوحى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    

20102 قيدت فى 03-08-2017 برقم ايداع   2188 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

حل الشركة وتصفيتها

6 - شركه  رانيا احمد عمر محمد ابو ذكرى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    23515 قيدت فى 

24-07-2019 برقم ايداع   2651 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها

رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح  شركة محمد فؤاد محمد حفنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     15256 

قيدت فى 13-02-2014 برقم ايداع    208وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - تعديل اسم الشركة ورثة / محمد عبد العزيز السداوى وهم وليد محمد عبد العزيز السداوى وكريم محمد عبد 

العزيز السداوى وشركائهم ) السداوى لتصنيع الفلنشات والمواسير ( شركة سبق قيدها برقم     27218 قيدت فى 

05-09-2021 برقم ايداع    3105وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح المنطقة الصناعية بقويسنا المرحلة الثانية بضم القطع الخمس 214-213-201-200-199 

فى قطعة واحدة بمساحة 3456 م 2 بنفس العنوان

2 - شركة / محمد رفعت احمد فهمى نصار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     29706 قيدت فى 2022-12-01 

برقم ايداع    5323وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بناحية 

شقه 1 فيل 32 جنوب غرب حى النادى - مدينة الشروق بنفس النشاط اودع برقم 6799 فى2022/12/1 وقيد 

برقم 31661 العبور

3 - شركة / احمد محمد محمد عبد الفتاح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15378 قيدت فى 2022-10-26 

برقم ايداع    4631وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل عنوان المركز 

العام للشركه ليصبح : العنوان / اشليم .بملك / محمد بدر عبد ا محمد عفيفى

4 - جريـن ويفـز للتنميـه الزراعيـة )Green Waves( شركة سبق قيدها برقم     15378 قيدت فى 

26-10-2022 برقم ايداع    4631وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل عنوان المركز العام للشركه ليصبح : العنوان / اشليم .بملك / محمد بدر عبد ا محمد عفيفى

5 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركة احمد محمد محمد عبد الفتاح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15378 

قيدت فى 30-03-2014 برقم ايداع    479وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية اشليم .بملك / محمد بدر عبد ا محمد عفيفى

6 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركة احمد محمد محمد عبد الفتاح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15378 

قيدت فى 30-03-2014 برقم ايداع    479وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تعديل عنوان المركز العام للشركه ليصبح : العنوان / اشليم .بملك / محمد بدر عبد ا محمد عفيفى

7 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركة احمد محمد محمد عبد الفتاح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15378 

قيدت فى 30-03-2014 برقم ايداع    479وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تم افتتاح فرع بنشاط مقر ادارى للشركه مدينة قويسنا .شقة )5( الدور الثالث .عمارة )13(ـ شارع عمر 

بن الخطاب اودع برثم )5754( فى 2022/12/22 وقيد برقم تابع )15378(بركة السبع
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - شركة/ محمد احمد الشيخ يوسف مرزوق شعلن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     29598 قيدت فى 

13-11-2022 برقم ايداع    4912 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /

تصديـر جميع انواع الحاصلت الزراعيه وجميع انواع المواد الغذائيه والخضروات والفواكه والمجمدات 

والمخللت والعصائر

2 - شركة عبدالرحمن العواد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12190 قيدت فى 01-06-2010 برقم ايداع    

807 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط متخصص فى انتاج مسحوق عظم 

حيوانى لتغذية الحيوانات وحوافير وقرون مجروشه سماد طبيعى من اصل حيوانى والشحم الحيوانى وانتاج 

الوسين وبروتين الحماض المينية والمنظفات الصناعية والخزف والصينى وثنائى فوسفات الكالسيوم ) من حجر 

الفوسفات( . او داى كالسيوم ) من حجر الفوسفات ( وعجينة الخزف والصينى مع بقاء باقى النشطه المضافة

3 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     12190 قيدت فى 01-06-2010 برقم ايداع    807 وفى تاريخ  

22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط متخصص فى انتاج مسحوق عظم حيوانى لتغذية 

الحيوانات وحوافير وقرون مجروشه سماد طبيعى من اصل حيوانى والشحم الحيوانى وانتاج الوسين وبروتين 

الحماض المينية والمنظفات الصناعية والخزف والصينى وثنائى فوسفات الكالسيوم ) من حجر الفوسفات( . او 

داى كالسيوم ) من حجر الفوسفات ( وعجينة الخزف والصينى مع بقاء باقى النشطه المضافة

4 - محمد محمود ابراهيم عزب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21162 قيدت فى 22-03-2018 برقم ايداع    

1102 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تجارة وتسويق الورق والكرتون 

بكافة انواعه واحجامه واشكاله   والستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 ( 

والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات النترنت (   وانتاج وتصنيع المواد المساعدة لصناعة 

الورق والكرتون والنسيج والدهانات والصناعات الكيماوية الخرى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركة ورثة / محمد عبد العزيز السداوى وهم وليد محمد عبد العزيز السداوى وكريم محمد عبد 

العزيز السداوى وشركائهم ) السداوى لتصنيع الفلنشات والمواسير ( شركة سبق قيدها برقم     27218 قيدت فى 

05-09-2021 برقم ايداع    3105 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - شركه محمد جوده و عبدالرحمن العواد وشركاهما شركة سبق قيدها برقم     5424 قيدت فى 

14-03-2001 برقم ايداع    326 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - مصنع غراء السبعين شركة سبق قيدها برقم     5424 قيدت فى 14-03-2001 برقم ايداع    326 وفى 

تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح  شركة محمد فؤاد محمد حفنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     15256 

قيدت فى 13-02-2014 برقم ايداع    208 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

5 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح  شركة محمد فؤاد محمد حفنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     15256 

قيدت فى 13-02-2014 برقم ايداع    208 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

6 - شركه محمد متولى عباده محمد ندا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19128 قيدت فى 2017-01-05 

برقم ايداع    54 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - شركة  فاطمه عبدالعظيم عباس وشريكها شركة سبق قيدها برقم     16472 قيدت فى 26-03-2015 برقم 

ايداع    768 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - محمد محمود ابراهيم عزب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21162 قيدت فى 22-03-2018 برقم ايداع    

1102 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27218   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2021 برقم ايداع    3105 الى   تعديل اسم الشركة ورثة / محمد عبد العزيز السداوى 

وهم وليد محمد عبد العزيز السداوى وكريم محمد عبد العزيز السداوى وشركائهم ) السداوى لتصنيع الفلنشات 

والمواسير (

2 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21392   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2018 برقم ايداع    1673 الى   اصبح اسم الشركة / شركة اسماعيل محمد الشحات 

اسماعيل رمضان و البيومى تاجى البيومى عبد العال وشركائهم

3 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15162   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-2014 برقم ايداع    19 الى   اصبح اسم الشركة شركة / ضياء الدين بدوى عبد المقصود 

بدوى وشريكه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد محمد رفعت عبدالجواد حسبو  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9948   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2007 برقم ايداع   438 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2017  بــ :  منضم. اتفق الطرفان على  تعديل 

الداره و التوقيع ليصبح من حق الشريك الول محمد محمد رفعت عبد الجواد حسبو حق القتراض من البنوك

2 - محمد  اسامه  اسماعيل  مصطفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24882   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   1346 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2020  بــ :  تم تعيين السيد / محمد اسامه 

اسماعيل مصطفى مديرا للفرع بدل من السيد / هانى على الدسوقى حسن فايد

3 - محمد فؤاد محمد حفنى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15256   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-13 

برقم ايداع   208 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2021  بــ :  تم تعديل بند الدارة والتوقيع ليصبح ليصبح له 

وحده حق الدارة والتوقيع وله حق التعامل مع الجهات الحكومية والرسميه والغير رسميه وله حق التعامل مع 

البنوك والسحب واليداع واجراء القروض والرهون بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت لو منقول 

وذلك للنفس او للغير وله حق توكيل الغير اوتفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير على ان تكون جميع 

المعملت لصالح الشركة وضمن اغراضها التجارية

4 - احمد سيد احمد منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29723   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2022 برقم 

ايداع   5396 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

5 - هانى محمد فتحى محمد على جويد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29723   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   5396 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

6 - هانى محمد فتحى محمد على جويد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29723   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   5396 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

7 - احمد سيد احمد منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29723   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2022 برقم 

ايداع   5396 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

8 - شمس راجى شمس المكاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29754   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-13 

برقم ايداع   5521 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

9 - مصطفى محمد عطيه محمد المكاوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    29776   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-12-2022 برقم ايداع   5578 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  للطرفان مجتمعبن او 

منفردين  معا   او من ينوب عنهما قانونا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة والتوقيع بشرط ان تكون 

العمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها ولهما حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية 

والقطاع العام والخاص ولهما الحق فى فتح الحسابات لدى  البنوك باسم الشركة ولهما حق التوقيع على كافة 

المحررات الرسمية وكافة الجهات ذات الصله بالشركة والتعامل مع كافة الجهات والمصالح الحكومية والغير 

حكومية والتوقيع على عقود البيع والشراء والتصرفات الناقله للملكيه للصول والممتلكات العقاريه مجتمعين او 

منفردين

10 - بثينه  على  ماهر  توفيق  عريشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

11 - اسماء  فاروق  عيداروس نجم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

12 - نداهم السيد عبد الغفار النجار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

13 - تامر على ماهر توفيق عريشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

14 - رمزى عبد المجيد ابراهيم الكحل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  
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15 - مسعد ابراهيم ابراهيم الدقن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

16 - حسام سعد زغلول عبد الستار حمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

17 - لبيب سامى المصلحى البديوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

18 - محمود حلمى احمد سند  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-09 

برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

19 - ابراهيم  عبد الوهاب  احمد  شرف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

20 - احمد   يوسف  عبد الواحد  الجد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

21 - البيومى ناجى البيومى عبد العال  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  اصبح بند الداره والتوقيع للسيد/ 

البيومى ناجى البيومى عبد العال والسيد / اسماعيل محمد الشحات اسماعيل رمضان لهما معا حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

22 - فتحى السيد ابو النجا النجار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

23 - نبيل محمد محمود الدقن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

24 - عبد الجواد عبد الحميد لشين لشين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

25 -  اسماعيل محمد الشحات اسماعيل رمضان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    21392   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

26 - ايمن على ماهر توفيق عريشه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

27 - جمال على ماهر توفيق عريشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

28 - صلح الدين عبد الوهاب مشعل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2018 برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

29 - احمدعبدا احمد نوار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    21392   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-09 

برقم ايداع   1673 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

30 - محمد يحيى محمد الجبالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15162   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2014 برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

31 -  ضياء الدين بدوى عبدالمقصود بدوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15162   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2014 برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تفق الشركاء على تعديل الداره 

والتوقيع ليصبح للشريكان /نشات بحيرى غريب قاسم وضياء الدين بدوى عبد المقصود بدوى مجتمعين او 

منفردين امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه والهيئات والمؤسسات والشركات والفراد والبنوك من ايداع 

وسحب وبيع او شراء اى اصل من اصول الشركة والقتراض او الرهن ولهما حق توكيل الغير فى بعض او كل 

ماذكر

32 - نشأت بحيرى غريب قاسم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15162   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2014 برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - تهاني فايز صليب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8518   قيدت فى   03-05-2005 برقم ايداع    417 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

2 - د محمود حمدي ابراهيم محمد الجرواني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9998   قيدت فى   2007-05-08 

برقم ايداع    540 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

3 - وجيه سعد علي طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14315   قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    

1846 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

4 - رشاد سعيد رشاد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14343   قيدت فى   25-12-2012 برقم ايداع    

1894 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

5 - كامله عبدالسميع عبدالعال عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17587   قيدت فى   2016-01-18 

برقم ايداع    155 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

6 - هاله حمدى محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19574   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    1018 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

7 - محمد السعيد ابو المعاطى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19608   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    1093 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

8 - هيثم عبد الرازق عزب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20480   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    

3172 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

9 - محمد جمال صديق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9822   قيدت فى   14-02-2007 برقم ايداع    

179 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

10 - سالم فراج سالم بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10469   قيدت فى   18-02-2008 برقم ايداع    

172 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

11 - د اسامه مصطفى محمد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11667   قيدت فى   09-11-2009 برقم 

ايداع    1426 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

12 - سند محمد الشحات الحسينى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13368   قيدت فى   2011-11-13 

برقم ايداع    1521 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

13 - ريهام الشحات محمد شرف )مكتب الشامى للمقاولت العامه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14629   قيدت 

فى   21-04-2013 برقم ايداع    659 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-20

14 - نادر سليمان داود جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20650   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

3649 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

15 - محمد مصطفي محمدي امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20753   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

3931 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

16 - زينب مصطفي عبدالجواد نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8481   قيدت فى   11-04-2005 برقم 

ايداع    353 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

17 - محمد محمود طه عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9025   قيدت فى   01-02-2006 برقم ايداع    

102 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

18 - صفاء معروف محمود معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12292   قيدت فى   12-07-2010 برقم 

ايداع    1012 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

19 - نجلء فتحى حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16273   قيدت فى   03-02-2015 برقم ايداع    

230 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-02

20 - ابراهيم شكرى محمد السيد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18604   قيدت فى   2016-08-25 

برقم ايداع    2404 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24
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21 - محمد فاروق سيد احمد السمادونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20270   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    2702 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

22 - رضا نادي فؤاد الغنيمي راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20291   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    2747 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

23 - احمد حمدى احمد عبد المطلب ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15645   قيدت فى   

22-07-2014 برقم ايداع    1057 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-21

24 - محمود ابراهيم طايل محمد خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20014   قيدت فى   2017-07-19 

برقم ايداع    2000 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

25 - عماد محمد مصطفى السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20429   قيدت فى   19-10-2017 برقم 

ايداع    3051 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

26 - تعديل السم التجاري ليصبح : مصطفي يوسف عبد الجواد مصطفي احمد "مكتب المصطفي للرحلت"  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   20544   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    3350 وفى تاريخ  

06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

27 - د ابراهيم صلح الدين متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1625   قيدت فى   01-10-1997 برقم ايداع    

691 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

28 - كريم السيد يوسف زمزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13833   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

779 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

29 - ايمان نبيل عبد العليم محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16528   قيدت فى   07-04-2015 برقم 

ايداع    869 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

30 - دعاء محمد عبداللطيف المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16971   قيدت فى   23-08-2015 برقم 

ايداع    1836 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

31 - احمد معوض عبد ا على شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19692   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    1262 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

32 - اسامه شحاته جمعه فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20037   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

2038 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

33 - نجوي محمد نبيل حافظ هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9686   قيدت فى   04-12-2006 برقم ايداع    

1295 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

34 - دولت مصطفى مصطفى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13700   قيدت فى   21-03-2012 برقم 

ايداع    451 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

35 - امال فؤاد احمد على الترامسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15663   قيدت فى   05-08-2014 برقم 

ايداع    1083 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-04

36 - محمد نبيل صادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18732   قيدت فى   10-10-2016 برقم ايداع    

2711 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

37 - نشوه سعيد احمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3351   قيدت فى   23-06-1999 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-22

38 - نشوي سعيد احمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3351   قيدت فى   22-11-1999 برقم ايداع    

1139 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-21

39 - محمد اسامه ابراهيم مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14210   قيدت فى   06-11-2012 برقم 

ايداع    1594 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

40 - نجوى ابراهيم عوض ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17599   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    171 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

41 - هويدا فتحى حامد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17713   قيدت فى   10-02-2016 برقم 

ايداع    412 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09
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42 - ايمن عبد الستار حسين رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19656   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    1200 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

43 - منال طه ابراهيم عابدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20745   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

3915 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

44 - امينه السعيد محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5571   قيدت فى   24-04-2001 برقم ايداع    

524 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-23

45 - مصطفي عبد العظيم بيومي مصطفي عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8155   قيدت فى   

09-10-2004 برقم ايداع    916 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-08

46 - هدير جمال علي حافظ فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17893   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    

836 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

47 - امينه السعيد محمد على شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19498   قيدت فى   15-03-2017 برقم 

ايداع    847 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

48 - د احمد عبدالباقي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6083   قيدت فى   28-10-2001 برقم ايداع    

1331 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-27

49 - صفاء سالم حامد الزناري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7172   قيدت فى   09-04-2003 برقم ايداع    

370 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

50 - محمد عبدالفتاح ابراهيم ابوعليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11025   قيدت فى   21-12-2008 برقم 

ايداع    1427 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-20

51 - فرج عبدالعزيز قطب بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12976   قيدت فى   26-04-2011 برقم 

ايداع    576 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

52 - اميرة محمد ابراهيم قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13419   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    

1608 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

53 - منال حجازي عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14546   قيدت فى   18-03-2013 برقم ايداع    

457 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-17

54 - احمد على عبد القادر ابو رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15969   قيدت فى   16-11-2014 برقم 

ايداع    1711 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15

55 - اشرف احمد عوض احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16522   قيدت فى   06-04-2015 برقم ايداع    

853 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-05

56 - عادل محمد محمد نجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18754   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

2770 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

57 - جلل احمد ابوالسعود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20380   قيدت فى   12-10-2017 برقم 

ايداع    2937 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

58 - نورا عبدالعاطى سعيد احمد ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20802   قيدت فى   2018-01-11 

برقم ايداع    113 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

59 - امين سلمه امين ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17545   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    69 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

60 - على فرحات عبد الجواد محمد تمراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19950   قيدت فى   2017-07-04 

برقم ايداع    1852 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

61 - رفاعى محمود رفاعى عطيه العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20760   قيدت فى   2018-01-03 

برقم ايداع    18 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

62 - تم تعديل السم التجارى ليصبح الهللى للمقاولت والتوريدات العامة وتشييد البناء والهياكل المعدنيه وتشكيل 

المعادن )اشرف الجيوشى محمد هلل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20775   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    47 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03
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63 - ابراهيم حماد عبدالصمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5783   قيدت فى   07-07-2001 برقم ايداع    

867 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-06

64 - د اسماء سمير على الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7554   قيدت فى   05-10-2003 برقم ايداع    

1072 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-04

65 - عمر سامى محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13903   قيدت فى   27-06-2012 برقم ايداع    

932 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

66 - فايزه سالم ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16107   قيدت فى   17-12-2014 برقم ايداع    

2014 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

67 - بسمه سعيد على مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17245   قيدت فى   01-11-2015 برقم ايداع    

2399 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

68 - زكريا ابراهيم عبدالحميد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3293   قيدت فى   01-06-1999 برقم 

ايداع    456 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

69 - اشرف علي مليجي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4308   قيدت فى   12-04-2000 برقم ايداع    

425 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-11

70 - محمد سامي محمد حامد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6265   قيدت فى   13-02-2002 برقم ايداع    

146 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

71 - محمد سامى محمد حامد قاسم  قاسم للتوريدات الهندسية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12667   قيدت فى   

21-12-2010 برقم ايداع    1783 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-20

72 - اسامة فتحى على محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14222   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    1630 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

73 - ماجده عبد الجيد عبد الرحمن هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15512   قيدت فى   2014-05-25 

برقم ايداع    779 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

74 - مصطفى ابراهيم مصطفى شبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20305   قيدت فى   27-09-2017 برقم 

ايداع    2789 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

75 - جمال لطفى احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10631   قيدت فى   06-05-2008 برقم ايداع    

510 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-05

76 - محمد على عزب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16916   قيدت فى   04-08-2015 برقم ايداع    

1705 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

77 - احمد محمد محمد ابراهيم تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17268   قيدت فى   04-11-2015 برقم 

ايداع    2448 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

78 - السيد سعيد السيد الكيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17557   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    

94 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

79 - همت مصطفى محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18002   قيدت فى   03-04-2016 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

80 - محمود محمد محمد تركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19493   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

835 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

81 - سهير صابر على طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19631   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

1149 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

82 - هيثم حمدى امين احمد شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19918   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    1780 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

83 - اميمه محمد المرسي زرد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1037   قيدت فى   22-01-1997 برقم ايداع    

42 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

84 - السيد حسين حسين عجينه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3471   قيدت فى   12-08-1999 برقم ايداع    

675 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11
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85 - محمد حسن الحسيني عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9062   قيدت فى   19-02-2006 برقم ايداع    

170 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-18

86 - راويه بيومى جـوده زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14551   قيدت فى   19-03-2013 برقم ايداع    

474 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

87 - مجدى عبدالحميد حبيشى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19435   قيدت فى   05-03-2017 برقم 

ايداع    717 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

88 - تهانى صابر موسى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20688   قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

89 - د عادل مرسي محمود الفلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2622   قيدت فى   27-06-2000 برقم ايداع    

826 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-26

90 - د عادل مرسي محمود الفلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2622   قيدت فى   23-09-1998 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22

91 - السيد عبد الشكور محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14268   قيدت فى   28-11-2012 برقم 

ايداع    1733 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

92 - هشام ابراهيم محمود حجاج ) العالمى للبلستيك (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15418   قيدت فى   

15-04-2014 برقم ايداع    580 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-14

93 - احمد العزب عبدالمنعم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19315   قيدت فى   09-02-2017 برقم 

ايداع    448 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

94 - بهيه فتوح فتوح عبد ا الطباخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19412   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    659 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

95 - احمد مجدى شبل حويت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18906   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

137 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

96 - هانى المصلحى سليمان غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19405   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    636 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

97 - محمد عبد الفتاح بدوى متارد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20413   قيدت فى   17-10-2017 برقم 

ايداع    3009 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

98 - هدى محمد احمد ديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15642   قيدت فى   21-07-2014 برقم ايداع    

1051 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

99 - سميحه عطيه سليمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19575   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    1020 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

100 - ايهاب محمد ابراهيم محمد القلشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19639   قيدت فى   2017-04-12 

برقم ايداع    1160 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

101 - نجوى ابراهيم فهمى الحسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20547   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    3356 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

102 - مدحت حامد عباس السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20856   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

243 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

103 - تم تعديل السم التجارى ليصبح كبدة السلطان )صبحى السيد محمد السيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

15688   قيدت فى   14-08-2014 برقم ايداع    1128 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-08-13

104 - امل عادل عبدالمجيد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16371   قيدت فى   2015-03-02 

برقم ايداع    448 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

105 - عالياء منصور سعد الدين منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17118   قيدت فى   2015-09-22 

برقم ايداع    2119 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-21
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106 - ابراهيم محمد محمد تمراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17596   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

166 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

107 - محمد نبيل ابراهيم سيد احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18925   قيدت فى   2016-11-23 

برقم ايداع    3181 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

108 - ايمان عبدالرازق احمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20592   قيدت فى   2017-11-22 

برقم ايداع    3473 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

109 - ايناس فتح الباب ابراهيم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10428   قيدت فى   2008-01-21 

برقم ايداع    72 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

110 - تامر محمد عبدالمهدى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10791   قيدت فى   27-07-2008 برقم 

ايداع    835 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-26

111 - عبدالحليم فايق عبدالحليم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16778   قيدت فى   16-06-2015 برقم 

ايداع    1421 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

112 - سيده محمد جمال عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8356   قيدت فى   09-02-2005 برقم ايداع    

124 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

113 - خالد عطا محمد بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10232   قيدت فى   18-09-2007 برقم ايداع    

1042 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

114 - نسمه ابراهيم كمال السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10354   قيدت فى   02-12-2007 برقم ايداع    

1314 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

115 - صفاء محمود السيد محمد عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10959   قيدت فى   06-11-2008 برقم 

ايداع    1262 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

116 - الليثى صلح الليثى على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15587   قيدت فى   25-06-2014 برقم 

ايداع    934 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

117 - عاصم عبدالمجيد عطيه عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17265   قيدت فى   2015-11-04 

برقم ايداع    2435 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

118 - تهانى المغاورى عبد الخالق محمد الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19251   قيدت فى   

30-01-2017 برقم ايداع    320 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-29

119 - احمد السيد عبدالمعطى حسن بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19741   قيدت فى   2017-05-07 

برقم ايداع    1364 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

120 - عبد اللطيف احمد محمد الهنداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2835   قيدت فى   05-12-1998 برقم 

ايداع    1081 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-04

121 - عبدالرحمن عبدالجواد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6079   قيدت فى   27-10-2001 برقم 

ايداع    1324 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

122 - ماجده مصطفي احمد الفرماوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9390   قيدت فى   10-07-2006 برقم 

ايداع    784 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

123 - سامح عباس على محمود الحلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13719   قيدت فى   2012-03-28 

برقم ايداع    503 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

124 - عبد الحميد سعد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14650   قيدت فى   28-04-2013 برقم 

ايداع    719 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-27

125 - عبد الحميد سعد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14650   قيدت فى   26-05-2013 برقم 

ايداع    864 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

126 - ماجده محمد عبدالوهاب الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16328   قيدت فى   2015-02-17 

برقم ايداع    344 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16
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تجديد شركات

1 - شركه مجدي اسماعيل العشماوي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2059  قيدت فى  1998-03-15 

برقم ايداع   194 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2023  

12:00:00ص

2 - شركه محمد منهراوي ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8693  قيدت فى  27-07-2005 برقم 

ايداع   695 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2025  12:00:00

ص

3 - شركة عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد سويلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20134  قيدت فى  

10-08-2017 برقم ايداع   2282 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2027  12:00:00ص

4 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة  عبد المقصود عبد الفتاح الفقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

19536  قيدت فى  23-03-2017 برقم ايداع   937 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  22/03/2027  12:00:00ص

5 - شركه محمد متولى عباده محمد ندا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19128  قيدت فى  2017-01-05 

برقم ايداع   54 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  

12:00:00ص

6 - شركة  فاطمه عبدالعظيم عباس وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   16472  قيدت فى  2015-03-26 

برقم ايداع   768 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2025  

12:00:00ص

7 - شركه  المحمدى لتجاره السيارات والموتوسيكلت ) محمد عبد العليم خليفه عبد الجواد وشركاه (   شركة 

سبق قيدها برقم :   19711  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   1656 وفى تاريخ  26-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

8 - ل يوجــد   شركة سبق قيدها برقم :   19711  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   1656 وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

9 - تعدل السم التجارى للشركة ليصبح : شركه المتوكل على ا ) كرم بيومى وشريكه (   شركة سبق قيدها 

برقم :   1629  قيدت فى  04-10-1997 برقم ايداع   697 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/10/2027  12:00:00ص
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