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قيود أفراد

1 - ماجد عالى بسخرون حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1518 

ورقم قيد 22530    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية عزبة البواجريه بملك 

رمضان عبد العزيز الزهار

2 - مروه احمد عبد المنعم مشعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1520 

ورقم قيد 22531    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية جريس بملك عبد الهادى محمد عبدالسلم 

خلف

3 - مروه احمد عبد المنعم مشعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1520 

ورقم قيد 22531    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية جريس بملك عبد الهادى محمد عبدالسلم 

خلف

4 - حنان حماده قطب ماضى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1521 ورقم 

قيد 22532    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع البكرى بملك حماده قطب ماضى

5 - احمد شحات السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1524 

ورقم قيد 22533    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية النعناعيه عزبه عمرو مركز اشمون 

بملك شحات السيد اسماعيل الحاوى

6 - محمود سامى حسن العطار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1525 

ورقم قيد 22534    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه فيما عدا تجاره الدويه, بجهة محافظة المنوفية 

سمادون مركز اشمون بملك ساميه شحات عبدالحميد كفافى

7 - هانى عبدالجيد محمد الحمصى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1528 ورقم قيد 22535    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب 

مركز اشمون بملك علء مصطفى محمد عبدالجيد

8 - محمود محمود عبدالمحسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1532 ورقم قيد 22536    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون بملك صلح 

عبداللطيف عبدالعزيز

9 - عاطف عيد على عنانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1535 ورقم 

قيد 22537    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية كفر 

منصور مركز اشمون بملك عيد على عنانى

10 - رمضان عبدالعزيز محمد لشين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1539 ورقم قيد 22538    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية جريس مركز اشمون بملك 

احمد سعيد محمد قطب

11 - سامح محمد سعيد سعد هتهوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1540 ورقم قيد 22539    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر وخدمات 

النترنت واستخدامهما, بجهة محافظة المنوفية شما مركز اشمون بملك محمد سعيد سعد هتهوت

12 - احمد سامى محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1541 

ورقم قيد 22540    محل رئيسى  عن ورشة رتان, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب بملك مصطفى فريد عبد 

الرازق

13 - هانى ماهر عطيه كيرليس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1542 

ورقم قيد 22541    محل رئيسى  عن بيع فضيات ذهب صينى بعد الحصول على التراخيص اللزمه من هيئه 

الدمغه والموازين, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع الشهداء بملك مصطفى حسين فتحى
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14 - نبيه صلح نبيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1545 ورقم 

قيد 22542    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية سملى بملك مريم عبد السميع عبد المؤمن

15 - محمود عبد المنصف قطب السكرمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 1549 ورقم قيد 22543    محل رئيسى  عن بيع اخشاب, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك بطرس 

مجدى بطرس

16 - عماد ابراهيم جابر مليجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1553 

ورقم قيد 22544    محل رئيسى  عن بيع خردة, بجهة محافظة المنوفية اشمون عزبة لمعى بملك ابراهيم جابر 

مليجى

17 - صابرين ناجح عبد الحميد فودة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1555 ورقم قيد 22545    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون بملك رضا عبدالمقصود 

عبدالعزيز قنديل

18 - ولء محمد رزق محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1556 

ورقم قيد 22546    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك 

محمود عبد الحميد عبد الجواد

19 - نجوى صلح رمضان نصر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1560 

ورقم قيد 22547    محل رئيسى  عن  مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وا ستخدمات النترنت 

والكمبيوتر, بجهة محافظة المنوفية كفرقورص مركز اشمون بملك صلح رمضان نصر

20 - هبه احمد خيرا احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1562 ورقم 

قيد 22548    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري والداخلي والدولي, بجهة محافظة المنوفية كفر عون مركز اشمون بملك محمد الشاذلي محي الدين

21 - عمرو عبدالمحسن حسنى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1572 ورقم قيد 22550    محل رئيسى  عن بيع وتوريد اقمشه, بجهة محافظة المنوفية سملى مركز اشمون 

بملك ياسر سيد احمد على مطر

22 - كرم محمد عبد ا عوض تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1577 

ورقم قيد 22551    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية شنواى بملك هانى محمد عبد ا عوض

23 - امال عثمان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1578 

ورقم قيد 22552    محل رئيسى  عن كافتيريا ومطعم, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع المرور الجديد 

بملك رضا تاج الدين مكاوى مركز اشمون

24 - اميرة جمال فارس مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1579 

ورقم قيد 22553    محل رئيسى  عن بقالة تمونية, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز اشمون بملك ياسر 

السيد عبدالرحمن

25 - محمد سعد الشحات فاضل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1580 

ورقم قيد 22554    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ساقية ابو شعرة 

مركز اشمون بملك سعد الشحات فاضل

26 - احمد قطب شحاته الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1581 

ورقم قيد 22555    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سنتريس مركز 

اشمون بملك قطب شحاته قطب الدسوقى
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27 - رمضان محمد البحيرى السيد فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 1586 ورقم قيد 22556    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز 

اشمون بملك محمد محمد البحيري السيد

28 - أيات رمضان محمد الماظ البرى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1587 ورقم قيد 22557    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية دروه مركز اشمون بملك فتوح يونس 

محروس

29 - رمضان عبدالمنجى عبدالجواد السيد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1588 ورقم قيد 22558    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمدة واسماك, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون 

بملك/ عبدالمنجى عبدالجواد السيد

30 - مصطفى محمود علم الدين نصر الدين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 1590 ورقم قيد 22559    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اثاث راتان, بجهة محافظة المنوفية شوشاي 

مركز اشمون بملك محمد علم الدين نصر الدين

31 - عادل ابو السعود منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1594 ورقم قيد 22560    محل رئيسى  عن بيع وتجهيز مشويات, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك عادل 

ابو السعود منصور محمد

32 - منال مصطفى عدلن شوربجى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1595 ورقم قيد 22561    محل رئيسى  عن بيع وتجهيز مشويات, بجهة محافظة المنوفية شعشاع مركز اشمون 

بملك/ ادهم محمد عبدالخالق نجم

33 - ايمن رمضان محمد الجزار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1596 

ورقم قيد 22562    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع المحطة بملك 

اشرف رمضان محمد

34 - محمود محمد عيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1597 

ورقم قيد 22563    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية النجب مركز اشمون بملك ايمان 

حسن ناصف

35 - احمد سعيد محمود كامل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1604 

ورقم قيد 22564    محل رئيسى  عن بيع دواجن ومجمدات, بجهة محافظة المنوفية صراوه مركز اشمون بملك 

علم عبدالعليم حلمى علم

36 - منى ممدوح عبداللطيف مرسى مدينه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1605 ورقم قيد 22565    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية لبيشة مركز 

اشمون بملك احمد عبداللطيف مرسى

37 - سهام حسين السيد عبد الفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1607 ورقم قيد 22566    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك عواطف امين منصور 

محمد

38 - حسين عبدا احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1612 

ورقم قيد 22567    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز 

اشمون بملك حسين عبدا احمد محمد

39 - هدى بدوى شعبان عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1614 ورقم قيد 22568    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تجارتها, بجهة محافظة المنوفية سمادون عزبه 

الجيار بملك / عائشه حسن حسن ابوزكرى
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40 - حنان زين الدين محمد سليمان العنانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1620 ورقم قيد 22569    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز اشمون 

بملك/ حجاج فوزى حجاج حسن

41 - ايمان عبدالعليم عبدالجليل احمد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1621 ورقم قيد 22570    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب مركز اشمون بملك هانى 

بيومى ابراهيم بيومى

42 - ايمن صلح عبدالجيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1622 ورقم قيد 22571    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الخور مركز 

اشمون بملك/ هانى صلح عبدالجيد يوسف

43 - طارق عبدالغني عبدالحميد ابراهيم رحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1627 ورقم قيد 22572    محل رئيسى  عن معرض لبيع حلويات, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك 

مركز اشمون بملك علي احمد السيد مقلد

44 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1631 

ورقم قيد 17647    رئيسى آخر  عن تجميع البان, بجهة محافظة المنوفية محله سبك مركز اشمون بملك / 

عبدربه سعد عبدربه سعد

45 - ابراهيم محمد خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1628 

ورقم قيد 22573    محل رئيسى  عن بيع اطارات سيارات ) كاوتشات (, بجهة محافظة المنوفية ساقيه ابوشعره 

مركز اشمون بملك/ محمد خليل ابراهيم خليل

46 - عماد فؤاد رمزي ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1629 

ورقم قيد 22574    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة المنوفية منشاة جريس مركز اشمون بملك فؤاد 

رمزي ميخائيل

47 - سامح نبيل شعبان عز الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1632 ورقم قيد 22575    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مجريا مركز 

اشمون بملك ايمن محمد غانم ابراهيم

48 - متولى السيد متولى الفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1633 

ورقم قيد 22576    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون 

بملك السيد متولى الفار

49 - محمد احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1637 

ورقم قيد 22577    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية النعناعيه عزبه عمرو مركز 

اشمون بملك رضا حلمى محمود فرغلى

50 - اميرة عبدالحميد حامد ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1638 ورقم قيد 22578    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة المنوفية الفرعونية مركز اشمون 

بملك/ هشام محمد عبدا يوسف

51 - محمود احمد عبدالفتاح احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1640 ورقم قيد 22579    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية الحلواصى مركز اشمون بملك 

اسامه عبدالقادر احمد السيد

52 - محمد ناصر بدوى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1649 

ورقم قيد 22581    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية البرانيه مركز اشمون بملك السيد عبداللطيف 

السيد ابوموسى
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53 - هشام حلمى عبدالعظيم السيد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1653 ورقم قيد 22583    محل رئيسى  عن  مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر الفرعونيه 

مركز اشمون بملك جميل منير ابراهيم

54 - سعدية شعبان ابراهيم عبيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1654 

ورقم قيد 22584    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

شطانوف مركز اشمون بملك عبدالحليم محمد السيد عبدالحليم

55 - محمد اشرف محمد احمد عبدا الديب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 1655 ورقم قيد 22585    محل رئيسى  عن  ورشة الوميتال, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز 

اشمون بملك اشرف محمد احمد عبدا الديب

56 - محمود محمد عبدالحليم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1657 ورقم قيد 22586    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه واعمال فك وتركيب الجمالونات, بجهة 

محافظة المنوفية كفر صراوه مركز اشمون بملك محمد عبدالحليم السيد محمد

57 - محمد سعيد ابراهيم مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1658 

ورقم قيد 22587    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون بملك سعيد 

ابراهيم مبروك

58 - احمد سمير احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1659 

ورقم قيد 22588    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية براشيم مركز اشمون بملك سامى 

عبداللطيف محمد عبداللطيف

59 - احمد سمير حمدى سروه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1660 

ورقم قيد 22589    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون بملك صلح حسن 

البكل

60 - احمد مسعد فهمى عمر تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1665 

ورقم قيد 22590    محل رئيسى  عن محل بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية شنواى بملك مسعد فهمى 

عمر دنيا

61 - محمود سليمان محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1666 

ورقم قيد 22591    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون بملك محمود 

عبدالستار سليمان حسن

62 - وائل محمد سليمان جودة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1672 

ورقم قيد 22592    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية الخور مركز اشمون بملك 

فاطمة سليمان محمد سليمان

63 - اميره عبد اللطيف السيد عز الدين تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1673 ورقم قيد 22593    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك اسامه شوقى 

عز الدين

64 - ساميه سالم زكى سالم الصياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1685 

ورقم قيد 22594    محل رئيسى  عن مخبزبلدى, بجهة محافظة المنوفية كفر الفرعونيه بملك احمد مختار ابراهيم 

الخولى

65 - عاطف صابر موسي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1689 

ورقم قيد 22595    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت داخليه ومتعهد نقل عمال )وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة المنوفية  مجريا   -  بملك /  رمضان سيد احمد 

عبداللطيف 
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66 - طارق عبد ا عبد ا عرقاتى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1692 ورقم قيد 22596    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الفرعونيه بملك فتحى عبد ا عبد ا عرقاتى

67 - هيام فاروق عيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1693 ورقم 

قيد 22597    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية الكوادى مركز اشمون بملك/ امين محمد امين السيد

68 - شروق خالد عبد الحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1694 ورقم قيد 22598    محل رئيسى  عن بيع كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك حسين 

ابراهيم عباسى

69 - سحر فتحى محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1695 

ورقم قيد 22599    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية كفر الفرعونية مركز اشمون بملك عطيات 

عيد عبدالعزيز

70 - محمد ابوالفتوح جبر مسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1704 

ورقم قيد 22600    محل رئيسى  عن بيع لعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية الخور مركز اشمون بملك/ احمد 

محمد السيد حسن

71 - شريف محمود عبدالونيس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1705 ورقم قيد 22601    محل رئيسى  عن مكتب لعب اطفال وهدايا وخردوات, بجهة محافظة المنوفية بوهه 

شطانوف مركز اشمون بملك السيد عصر محمد عصر

72 - عبير جمال كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1706 

ورقم قيد 22602    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية منشأة جريس بملك 

خالد احمد مشحوت احمد

73 - قطب صابر احمد السيد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1707 ورقم قيد 22603    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 طبقا لتعليمات الهئيه العامه للرقابه على الصادرات والورادات, بجهة محافظة المنوفية عزبة 

البواجريه بملك صابر احمد السيد بسيونى

74 - محمد جمال محمد عطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1711 

ورقم قيد 22604    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية البرانية عزبة 

السعدى بملك/ محمد ابراهيم محمد فتح ا صالح

75 - صالح مبروك سالم ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1712 ورقم قيد 22605    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة المنوفية شما مركز اشمون بملك/ 

حمدى عيد ابوالحديد السيد

76 - احمد السيد ابو زيد ابو عاليه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1713 ورقم قيد 22606    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع ابو زيد 

الغربى بملك هانى فؤاد شكرى

77 - مسعده حامد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1715 

ورقم قيد 22607    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع وسحب سلك, بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك ممدوح 

لبيب عبد المقصود محمود

78 - عبدا صبرى عبدالرؤف صبيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1716 ورقم قيد 22608    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة المنوفية ساقية المنقدى مركز اشمون 

بملك/ فتحية احمد ابراهيم حمادة
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79 - محمود سعيد محمد الحويطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1718 ورقم قيد 22609    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية جريس عزبة طميعه 

بملك سعيد محمد عدلى الحويطى

80 - دينا نبيل محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1720 ورقم 

قيد 22610    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الحلواصي مركز اشمون 

بملك عادل محمد احمد محمد

81 - محمود محمد رمضان محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1723 ورقم قيد 22611    محل رئيسى  عن مصنع لتشغيل المعادن والخشبيه بالكمبيوتر وصيانه وتجميع 

الجهزه اللكترونيه فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية 

سمادون بملك محمود محمد رمضان محمد رزق

82 - اسلم فريد محمد محمد عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1726 ورقم قيد 22612    محل رئيسى  عن مكتب اعمال تكييف )لتركيب والتوريدات فيما عدا توريد العماله 

وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم (, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك فريد محمد محمد عبد الواحد

83 - محمود مجدى رمضان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1744 ورقم قيد 13809    رئيسى آخر  عن توريد نباتات زينه واعمال لند سكيب, بجهة محافظة المنوفية كفر 

الحما بملك مجدى رمضان سليمان

84 - احمد سامى سعيد زاهر النوبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1738 ورقم قيد 22614    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك منى ابراهيم الصمد

85 - هناء عزام عبدالحميد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1745 

ورقم قيد 22615    محل رئيسى  عن محل مبيدات حشرية, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون بملك/ 

عاطف عزام عبدالحميد مرعى

86 - حسن فاضل حسن فاضل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1746 

ورقم قيد 22616    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك  فاضل حسن فاضل نجم

87 - شاديه حسين عبدالغفار سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1755 

ورقم قيد 22617    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز 

اشمون بملك محمد شوقى عبدالموجود

88 - شادى فرج عباس حشاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1756 

ورقم قيد 22618    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون 

بملك حازم زكى حامد

89 - فارس نجاح عبدالمؤمن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1760 ورقم قيد 22619    محل رئيسى  عن تجميع البان, بجهة محافظة المنوفية شوشاى مركز اشمون بملك 

توفيقه عبدالعليم عبدالمجيد يوسف

90 - عبدالفتاح محمد منصور رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1762 ورقم قيد 22620    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مستلزمات طبيه فيما عدا توريد الدويه, بجهة 

محافظة المنوفية اشمون شارع بورسعيد بملك خيريه احمد احمد مازن

91 - ضياء جلل دسوقى محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1767 ورقم قيد 22621    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون بملك 

ضياء جلل دسوقى محمد امام
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92 - امال عدلن عبداللطيف نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1770 ورقم قيد 22623    محل رئيسى  عن مكتبة فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة المنوفية دروة مركز اشمون بملك 

عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

93 - احمد مصطفى فهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1773 

ورقم قيد 22624    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة المنوفية شنشور مركز اشمون بملك فهيم 

مصطفى فهيم عبدا

94 - عبدالنبى مصطفى عبدالمقصود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 1776 ورقم قيد 22625    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع محمد محسن حمد 

بملك عبدالنبى مصطفى عبدالمقصود مصطفى

95 - ياسمين شعبان كامل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1777 

ورقم قيد 22626    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة المنوفية محله سبك مركز اشمون بملك ايمن 

عبدالباقى محمد

96 - عل محمود عبدالحليم حافظ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1778 

ورقم قيد 22627    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة المنوفية سنتريس مركز اشمون بملك على حمدى 

على مصطفى

97 - دولت هانى حسين حسان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1782 

ورقم قيد 22629    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

اشمون شارع محمد محسن حمد بملك عبير السيد عبد الغنى

98 - محمد مشحوت محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1783 

ورقم قيد 22630    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة المنوفية القناطرين مركز اشمون 

المنوفية بملك محمد عبدالحكيم محمد عبدالعظيم

99 - رضا صابر عزت محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1784 

ورقم قيد 22631    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية ساقيه ابوشعرة 

مركز اشمون بملك/ محمد صبحى السيد رشوان

100 - مى حسين عبدالمنعم عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1785 ورقم قيد 22632    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون بملك 

افراج عبدالحليم احمد خليل

101 - احمد محمد نصر محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1786 ورقم قيد 22633    محل رئيسى  عن توريد وتركيب اجهزه امنيه ومراقبه فيما عدا توريد العماله والمن 

والحراسه والكاميرات اللسيكيه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية اشمون 

شارع الحداد من شارع الجلء بملك محمد على محمد القبانى

102 - احمد يسري يوسف عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1792 ورقم قيد 22634    محل رئيسى  عن ورشه ملبس, بجهة محافظة المنوفية ساقية ابوشعرة مركز اشمون 

بملك عاطف محمد محمد مصطفي

103 - باسم عادل محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 1795 

ورقم قيد 22635    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية سملى بملك امال امين ياسين امين
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104 - رانيا محمد ابو سريع عبد الدايم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1796 ورقم قيد 22636    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة المنوفية دروه بملك عمرو عبد 

الخير احمد عمران

105 - محمد سعيد حسن حيدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1800 

ورقم قيد 22637    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية جريس بملك احمد سعيد 

حسن حيدر

106 - محسن جمال عبدالمحسن الشيخ على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1801 ورقم قيد 22638    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية البرانيه مركز اشمون بملك 

ورثه جمال عبدالمحسن )عفاف-ابراهيم-اميمه-رانيا-ابتسام-زينب-وحلمى جمال(

107 - احمد عبد الحميد عطا السيد بدير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1804 ورقم قيد 22639    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة المنوفية لبيشه بملك هنيه محمود احمد 

حسوبه

108 - محمود اسامه عابد حمدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1806 

ورقم قيد 22640    محل رئيسى  عن قاعه افراح ومؤتمرات فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية شنشور حوض الشياخه مركز اشمون بملك محمد جابر احمد القطان

109 - اسلم سعيد ابراهيم عفيفى الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1807 ورقم قيد 22641    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع المسجد بملك/ سعيد ابراهيم عفيفى الجوهرى

110 - محمد يحى يوسف عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1808 

ورقم قيد 22642    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب بملك 

يحى يوسف عمر

111 - احمد عبدالظاهر عبدالمجيد المحروق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1809 ورقم قيد 22643    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ولحام بولى ايثيلين فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر وخدمات النترنت واستخدامهما, بجهة محافظة المنوفية اشمون عزبه المحروقى بملك جيلن 

عبدالظاهر عبدالمجيد

112 - محمد عبدالصمد يوسف عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1812 ورقم قيد 22644    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية 

سنتريس مركز اشمون بملك/ رشاد محمد رشاد محمد عنبر

113 - رانيا حامد منصور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1814 ورقم قيد 22645    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة المنوفية سنتريس مركز اشمون بملك/ 

احمد عبدالجواد احمد ابراهيم

114 - عبدالغنى عبدالنبى عبدالغنى عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1815 ورقم قيد 22646    محل رئيسى  عن بيع صوب زراعيه, بجهة محافظة المنوفية كفر منصور 

مركز اشمون بملك ساميه عبدالخالق عبدالحميد

115 - حسام حلمى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1816 

ورقم قيد 22647    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك نورا حلمى 

محمد محمد

116 - مسعد على عبد الحميد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1818 ورقم قيد 22648    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة المنوفية الفرعونيه بملك على عبد 

الحميد على
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117 - جهاد محمد جابر محمود الديب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1819 ورقم قيد 22649    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية بعد الحصول على الترخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز اشمون بملك/ محمد جمال عبود 

مرسى

118 - زكى عبد الجواد زكى عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1821 ورقم قيد 22650    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة المنوفية 

اشمون بملك مصطفى محمد رجب

فروع الفراد

1 - محمود محمد حامد محمد  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1644 ورقم قيد   22580  محل فرعى  عن 

مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة 

العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / طريق القناطر 

البرادعه - ملك/ عبد العزيز احمد رجب

2 - محمود محمد حامد محمد  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   1644 ورقم قيد   22580  محل فرعى  عن 

مكتب إستيراد وتصدير )وذلك فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6 طبقا  للقوانين المنظمة لذلك بالهيئة 

العامه للرقابة على الصادرات والواردات المصرية(  بجهة محافظة المنوفية شعشاع-  ملك/ صفيه شريف سعد

قيود الشركات

1 - شركه ياسر على الشوربجى حسن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    1650 ورقم قيد  22582    مركز عام  عن مكتب رحلت ونقل عمال وتوريدات عموميه فيما 

عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وبعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى 

والداخلى والدولى  بجهة محافظة المنوفية ساقيه ابوشعره مركز اشمون بملك السيده / ميرفت محمد رضا السيد 

شعراوى

2 - شركه محمد جمال عبده عبدالجواد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    1769 ورقم قيد  22622    مركز عام  عن مقاولت عامه ومتكامله 

ومتخصصه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامهما  بجهة 

محافظة المنوفية جريس مركز اشمون بملك جمال عبده عبدالجواد

3 - شركه بهاء حسنى عبدالمنعم اللبودى وشركاة ) اللبودى لحفظ المواد الغذائية( شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    1780 ورقم قيد  22628    مركز عام  عن ثلجة 

حفظ مواد غذائية  بجهة محافظة المنوفية ابوعوالى مركز اشمون بملك / خضرة حمدان عبدالوهاب

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - فاطمه عبد الونيس حسن حسن نوار 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   10477 قيد فى 12-04-2012 برقم 

ايداع  475 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

2 - نادى محمد عبد اللطيف رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18495 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع  

3406 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

3 - محمد بسام عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17326 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع  186 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

4 - باسم شحات سعيد دوريش  تاجر فرد سبق قيده برقم   21773 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  4005 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

5 - صابر رسمى عبد النبى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11071 قيد فى 24-02-2013 برقم ايداع  

267 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

6 - محمود يحيى عبدالسلم مازن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19363 قيد فى 11-08-2020 برقم ايداع  

1627 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

7 - حمدى محمد فهيم عافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   14112 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع  1020 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

8 - محمد عبدالفتاح احمد حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   10968 قيد فى 02-01-2013 برقم ايداع  13 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لعتزال التجاره نهائيا

9 - فاطمه محمد الشحات محمد الناقه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19411 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  

1729 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

10 - فهمى جابر فهمى جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   4025 قيد فى 02-04-2000 برقم ايداع  252 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

11 - فتحي محمد احمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4625 قيد فى 25-03-2001 برقم ايداع  220 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

12 - طارق احمد محمد جابر 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   8701 قيد فى 13-10-2009 برقم ايداع  995 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

13 - محمد ابو الفتوح جبر مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   20350 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  714 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

14 - شريف محمود عبدالونيس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   22162 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

535 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

15 - حنان سعيد احمد الجزيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12057 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع  987 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك للسغناء عنه

16 - محمد شريف محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21157 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  

2689 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو وذلك لترك التجارة 

نهائيا

17 - محمود رضا حافظ عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   11964 قيد فى 19-05-2014 برقم ايداع  

686 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

18 - جابر احمد رشدى جابر احمد الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14975 قيد فى 12-03-2017 برقم 

ايداع  577 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

19 - محمود عصران طلبه قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   17319 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع  168 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

20 - انور رفعت حامد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6240 قيد فى 20-12-2004 برقم ايداع  1006 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة
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21 - اسماعيل عبدالرحمن رضوان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16278 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  

1223 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

22 - جميل قطب عبد النبى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15169 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع  1048 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد لعتزال التجاره نهائيا

23 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   17647 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  1631 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص بنشاط حظيره 

مواشى حلبه وذلك للستغناء عنه

24 - ناهد فتحى عبدالحليم الطحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19102 قيد فى 22-06-2020 برقم ايداع  

1023 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

25 - حافظ احمد حسن عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   22411 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  1179 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاءالفرع وذلك للستغناء عنه
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رأس المال

1 - الفت محمود محمد ابوالنيل تاجر فرد سبق قيده برقم   22502 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع   1443 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد مصطفى مصطفى الطويل تاجر فرد سبق قيده برقم   10860 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع   

1362 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - اسامه عبد الستار عبد المنعم الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم   17124 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع   

3481 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

4 - على صبرى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22381 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   1104 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمد رفيق كمال مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   14039 قيد فى 12-04-2016 برقم ايداع   872 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - عبدالحليم حمدى عبدالحليم مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم   14971 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع   

1334 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

7 - احمد عبدالمنعم عبدا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   17711 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع   1073 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - سمير حافظ عبد المنصف اسماعيل 0 تاجر فرد سبق قيده برقم   7385 قيد فى 28-03-2007 برقم ايداع   

289 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمد صدقى عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   14679 قيد فى 06-12-2016 برقم ايداع   

2438 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

10 - احمد كمال على احمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم   8600 قيد فى 03-08-2009 برقم ايداع   777 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - احمد سعيد عبد العزيز سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   14912 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع   406 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - احمد عصام زغلول السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   19894 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع   2932 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

13 - علء عبدالسميع ابراهيم العو تاجر فرد سبق قيده برقم   21014 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع   

2283 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

14 - كريم على ابراهيم مصطفى تمراز تاجر فرد سبق قيده برقم   21608 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع   

3693 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

15 - تم تعديل السم التجارى ليصبح طارق محمد المنوفى عبد السلم عبد الفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   

6112 قيد فى 08-09-2004 برقم ايداع   711 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس 

ماله  51,000.000

16 - بلل نور الدين ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   12983 قيد فى 03-05-2015 برقم ايداع   

864 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

17 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   12057 قيد فى 26-06-2014 برقم ايداع   876 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   12057 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع   987 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

19 - محمد عبد الهادى محمد الباجورى تاجر فرد سبق قيده برقم   13091 قيد فى 09-06-2015 برقم ايداع   

1102 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

20 - علء الدين محمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20309 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع   

564 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - صباح عبد الغفار بهجت بدر 0 تاجر فرد سبق قيده برقم   6918 قيد فى 15-05-2006 برقم ايداع   

525 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

22 - محمود مجدي رمضان سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   13809 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع   

376 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

23 - عبدالحليم عبدالمجيد عبدالحليم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   18066 قيد فى 29-07-2019 برقم ايداع   

2131 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - مدحت عيد على عباس على الجوانى تاجر فرد سبق قيده برقم   10864 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع   

1371 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - تم تعديل السم التجارى ليصبح عاطف محمد محمد مصطفى منتصر تاجر فرد سبق قيده برقم   12922 

قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع   748 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

51,000.000
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العناوين 

1 - محمد سعد محمد سماحه تاجر فرد سبق قيده برقم    20558 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع    1208 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك كرم 

السيد اسماعيل طاهر

2 - محمود عبد الرحمن عبد المحسن حجران تاجر فرد سبق قيده برقم    16695 قيد فى 28-08-2018 برقم 

ايداع    2507 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك 

ليصبح بملك محمود عبد الرحمن عبد المحسن حجران ومحمد جلل عبد الرحيم سعيد و عبدا رمضان محمد 

عبد الواحد

3 - محمود محمد حمزة على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    17703 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    

1047 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع سعد زغلول - الحوامديه - 

الجيزه

4 - اسامه عبد الستار عبد المنعم الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم    17124 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

3481 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

احمد طه مازن

5 - احلم ابراهيم مرسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    22487 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

1410 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

سمير احمد عبدا شلبى

6 - احمد محمد كامل عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    19423 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    

1767 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

عبدالرحمن حسين ابراهيم

7 - عبد النبى سعيد كامل مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    12141 قيد فى 06-08-2014 برقم ايداع    

1028 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

عبد النبى سعيد كامل مرسى

8 - محمود ماهر ذكى مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم    20586 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    1298 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك ابراهيم على 

محمد صالح

9 - محمد عبد الحميد عوض محروس 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    6607 قيد فى 25-09-2005 برقم ايداع    

962 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك/ ليصبح بملك 

مصطفى عبدالحميد عوض محروس

10 - احمد كمال على احمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم    8600 قيد فى 03-08-2009 برقم ايداع    

777 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك/ 

يوسف صلح محمد

11 - ياسر سيد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    15294 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    1425 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح /  اشمون بملك 

الطالب ) ياسر سيد محمد سيد (

12 - مصطفى ابراهيم فتحى هويدى تاجر فرد سبق قيده برقم    17743 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    

1156 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

اشمون شارع / الصوفى بملك صبحى سعد منصور زلبية

13 - نصر مشحوت محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    13849 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

455 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شما مركز 

اشمون بملك نصر مشحوت محمود عبدا

14 - معتمد بهنسى على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    16324 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع    1317 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك بالنسبه للمحل الرئيسى 

ليصبح بملك/ محمود وعماد ومحمد علم الدين محمود نصرالدين
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15 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم    17647 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    931 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محله سبك مركز اشمون بملك / عبدربه 

سعد عبدربه سعد

16 - رضامحمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    8142 قيد فى 29-09-2008 برقم ايداع    946 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك الطالب ) 

رضا محمد محمد موسى (

17 - عيد احمد عبد الهادى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22382 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

1105 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك 

حسانين سرحان حسانين

18 - شعبان صابر محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    13557 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع    

2157 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح / كفر 

قورص بملك حسن سيد احمد حسن السيد

19 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    12057 قيد فى 26-06-2014 برقم ايداع    876 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفرالسيد بملك سعيد زكريا عبدالرحمن 

ابو السعود

20 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    12057 قيد فى 26-06-2014 برقم ايداع    876 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص 

بنشاط ورشة تصنيع وتجارة الوميتال وذلك للستغناء عنه

21 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    12057 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    987 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر السيد مركز اشمون بملك سعيد 

زكريا عبدالرحمن

22 - وليد حسين حسنى عجلن تاجر فرد سبق قيده برقم    18114 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع    

2333 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مدينه اشمون شارع الشهداء بملك 

عل فرج محمود ابراهيم

23 - محمود مجدي رمضان سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    13809 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع    

376 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية كفر الحما بملك مجدى رمضان 

سليمان

24 - محمد صابر عبد العظيم سماحة تاجر فرد سبق قيده برقم    14671 قيد فى 05-12-2016 برقم ايداع    

2428 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحيه 

اشمون شارع سعد زغلول بملك ورثه / عبدالسلم محمود النحاس

25 - كمال شوقى عبد الحميد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    13624 قيد فى 31-12-2015 برقم ايداع    

2348 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح اشمون / 

شارع سعد زغلول بملك محمد عبدالغنى اسماعيل سلمة

26 - ياسر سعيد عبد الهادى ابو عاليه تاجر فرد سبق قيده برقم    21455 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع    

3375 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح بناحية 

شما مركز اشمون بملك الطالب ) ياسر سعيد عبد الهادى ابو عاليه (

27 - محمد محمدى محمد شاويش تاجر فرد سبق قيده برقم    20943 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح سملى 

مركز اشمون بملك احمد محمدى محمد محمد

28 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم    17647 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    931 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية عزبه نظمى مركز اشمون بملك عبدربه 

سعد عبدربه سعد

29 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم    17647 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    931 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص 

بنشاط حظيره مواشى حلبه وذلك للستغناء عنه
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30 - محمد جلل سعيد ابو سنه تاجر فرد سبق قيده برقم    20831 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع    

1863 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح اشمون 

شارع مدرسه الحسين مركز اشمون بملك وجيه سعيد عبدالعال محمد
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النشاط

1 - محمود محمد حمزة على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  17703 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    

1047وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت عموميه

2 - اية عصام طلبة العزباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22190 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    617وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح / محل بقاله

3 - اسامه عبد الستار عبد المنعم الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  17124 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

3481وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجاره وبيع مواد غذائيه

4 - محمد سعد مهدى حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  21464 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    3385وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع رايش بلستيك

5 - محمود سيداحمد حلمى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  22117 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    405

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة محمول بالتقسيط

6 - محمد صدقى عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14679 قيد فى 06-12-2016 برقم ايداع    

2438وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع وتجارة سجاد يدوى

7 - محمود ماهر ذكى مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم  20586 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع    1298

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع احذيه

8 - احمد كمال على احمد ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  8600 قيد فى 03-08-2009 برقم ايداع    777

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح قطع غيار سيارات

9 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ياسين محمد ابراهيم حسن معرض الياسين للموتوسيكلت تاجر فرد سبق قيده 

برقم  9304 قيد فى 04-08-2010 برقم ايداع    981وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط ليصبح معرض لبيع الموتوسيكلت

10 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  12057 قيد فى 26-06-2014 برقم ايداع    876

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيرة مواشى حلبة وتجارتها

11 - حنان سعيد احمد الجزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  12057 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع    987

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشه تصنيع وتجاره الوميتال

12 - هيثم حسنى عبد الرؤف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14917 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    

425وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع ملبس جاهزه فيما عدا 

الملبس العسكريه

13 - السيد شعبان مرسى نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  16755 قيد فى 30-05-2019 برقم ايداع    1536

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط عرض منوعات موسيقيه وغنائيه ودجى 

مصنفات سمعيه وسمعيه بصريه عن طريق الدش والبروجيكتور ودى فى دى وفى سى دى وكافيه فيما عدا 

خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه

14 - رحاب محمد احمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  18213 قيد فى 21-06-2020 برقم ايداع    

1008وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس جاهزة فيما 

عدا الملبس العسكريه

15 - عاطف عبدالنبي يوسف عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  16942 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع    

3107وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تتعديل النشاط ليصبح / مكتب مقاولت واعمال 

تكميلية وتوريدات عمومية  والندسكيب فيماعدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامهم

16 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  17647 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    931

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجميع البان

17 - وليد عبد ربه سعد عبد ربه تاجر فرد سبق قيده برقم  17647 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    1631

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حظيره مواشى
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8600 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2009  برقم ايداع 777.000 الى : تم تعيل السمه التجارية لتصبح المصريه لقطع غيار السيارات

2 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17923 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2019  برقم ايداع 1,705.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه لتصبح المل لتوريد نباتات الزينه ولند 

سكيب

3 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21348 وتم ايداعه بتاريخ   

14-09-2021  برقم ايداع 3,104.000 الى : دعاء سامي الصاوي عبدالرؤف

4 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9304 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2010  برقم ايداع 981.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح ياسين محمد ابراهيم حسن معرض 

الياسين للموتوسيكلت

5 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17923 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2019  برقم ايداع 1,705.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح ل يوجد

6 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17923 وتم ايداعه بتاريخ   

20-04-2022  برقم ايداع 1,450.000 الى : تم تعديل السمة التجاريه لتصبح المل لتوريد نباتات الزينه والند 

سكيب

7 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20309 وتم ايداعه بتاريخ   

17-02-2021  برقم ايداع 564.000 الى : كار كير

8 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22613 وتم ايداعه بتاريخ   

24-05-2022  برقم ايداع 1,728.000 الى : حسين صابر عوض ا احمد

9 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10761 وتم ايداعه بتاريخ   

18-09-2012  برقم ايداع 1,125.000 الى : المأمون محمود عباس التونسي

10 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18213 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-06-2020  برقم ايداع 1,008.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الرحاب لتصنيع 

الملبس الجاهزة

11 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12922 وتم ايداعه بتاريخ   

15-04-2015  برقم ايداع 748.000 الى : تم تعديل السم التجارى ليصبح عاطف محمد محمد مصطفى 

منتصر

12 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16942 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-10-2018  برقم ايداع 3,107.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب سيلفر
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الشخاص

1 - دعاء سامي الصاوي عبدالرؤف  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   21348 وتم ايداعه بتاريخ  

14-09-2021 برقم ايداع    3104تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

2 - محمود محمد حامد محمد  مدير فرع المقيد برقم قيد   22580 وتم ايداعه بتاريخ  18-05-2022 برقم ايداع    

1644تم التأشير فى تاريخ   18-05-2022   بــ  

3 - حسين صابر عوض ا احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   22613 وتم ايداعه بتاريخ  

24-05-2022 برقم ايداع    1728تم التأشير فى تاريخ   24-05-2022   بــ  

4 - المأمون محمود عباس التونسى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   10761 وتم ايداعه بتاريخ  

18-09-2012 برقم ايداع    1125تم التأشير فى تاريخ   26-05-2022   بــ  

5 - عاطف محمد محمد مصطفى منتصر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   12922 وتم ايداعه بتاريخ  

15-04-2015 برقم ايداع    748تم التأشير فى تاريخ   29-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة ايهاب سعيد محمود سلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    20981 قيدت فى 30-06-2021 برقم 

ايداع   2184 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيه جميع اعمالها 

وليست للشركه اى فروع بجمهوريه مصر العربيه

2 - شركة عطيه شحات عبد السلم عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14743 قيدت فى 

28-12-2016 برقم ايداع   2604 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وتصفيه جميع اعمالها وقد تسلم كل شريك حصته فيها بالكامل وليست للشركه اى فروع بجمهوريه مصر العربيه

رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركة وعنوانها التجارى ليصبح  شركة ناجى السيد عبدالحليم على شاهين وشركاه شركة سبق 

قيدها برقم     15253 قيدت فى 22-06-2017 برقم ايداع    1312وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - شركه شعبان محمود عبدالغفار ومروان ياسين زيدان وشركيهما شركة سبق قيدها برقم     7896 قيدت فى 

06-04-2008 برقم ايداع    316وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

6,000,000.000
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العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15253   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2017 برقم ايداع    1312 الى   تم تعديل اسم الشركة وعنوانها التجارى ليصبح  شركة 

ناجى السيد عبدالحليم على شاهين وشركاه

Page 22 of 27 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

الشخاص

1 - محمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10869   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2012 برقم ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2012  بــ :  تغير مدير فرع الشركه الكائن 

فى حوض رقبه رقم 5 زمام ابورقبه مركز اشمون محافظة المنوفيه ليصبح السيد / محمد لبيب امين عبدالفتاح 

سلوم مديرا للفرع بدل من السيد / ياسر احمد حسن محمد روق

2 - محمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10869   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2012 برقم ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2012  بــ :  تغير مدير فرع الشركه الكائن 

فى حوض رقبه رقم 5 زمام ابورقبه مركز اشمون محافظة المنوفيه ليصبح السيد / محمد لبيب امين عبدالفتاح 

سلوم مديرا للفرع بدل من السيد / ياسر احمد حسن محمد روق

3 - محمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10869   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2012 برقم ايداع   1376 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2012  بــ :  تغير مدير فرع الشركه الكائن 

فى حوض رقبه رقم 5 زمام ابورقبه مركز اشمون محافظة المنوفيه ليصبح السيد / محمد لبيب امين عبدالفتاح 

سلوم مديرا للفرع بدل من السيد / ياسر احمد حسن محمد روق

4 - محمد عبدالنبى جازى الشحات  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15253   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

5 - ناجى السيد عبدالحليم على شاهين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15253   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   1312 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح حق الداره والتوقيع للطرفان ناجى السيد عبدالحليم على شاهين و محمد فريد موسى ابراهيم مجتمعين فقط 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحق 

مجتمعين فقط فى التعامل مع جميع البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه اما بالسحب او اليداع او القتراض او 

الئتمان والرهن وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات ولهما حق توكيل الغير بصفتهما مديرا الشركه المسئولن
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تجديد افراد

1 - علء الدين علي بكر محمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7461   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

448 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

2 - فاطمه عبد الونيس حسن حسن نوار 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10477   قيدت فى   2012-04-12 

برقم ايداع    475 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

3 - محمد عبد الشافى عبد الحى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14940   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    481 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

4 - محمد مختار عبد الحميد اسماعيل 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2382   قيدت فى   07-05-1997 برقم 

ايداع    282 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

5 - محمد مختار عبدالحميد اسماعيل 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2382   قيدت فى   16-05-2005 برقم 

ايداع    483 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-15

6 - محمود عبد السميع محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14399   قيدت فى   30-08-2016 برقم ايداع    

1746 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

7 - السيد عبد الستار عبد المنعم الحمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14553   قيدت فى   27-10-2016 برقم 

ايداع    2129 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

8 - احمد مصطفى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14875   قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    

288 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

9 - محمود محمد فوزى محمد منتصر 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8959   قيدت فى   23-02-2010 برقم 

ايداع    240 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

10 - محمود محمد فوزى محمد منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8959   قيدت فى   08-07-2010 برقم 

ايداع    885 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

11 - وائل صبحى عبد السميع الشبشيرى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10296   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    95 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

12 - محمد على محمد السيسى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10449   قيدت فى   02-04-2012 برقم ايداع    

414 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

13 - عمرو محمد رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13733   قيدت فى   02-02-2016 برقم ايداع    

214 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

14 - مجدى محمد عبد القادر محمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10431   قيدت فى   26-03-2012 برقم 

ايداع    384 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

15 - رشا ابوسريع صبيح سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13352   قيدت فى   30-09-2015 برقم ايداع    

1717 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

16 - ايمان حسن محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13684   قيدت فى   18-01-2016 برقم ايداع    

125 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

17 - اسامه سعيد احمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15165   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1039 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

18 - عصمت محمود احمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4970   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

19 - عصمت محمود احمد سعيد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4970   قيدت فى   27-11-2001 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

20 - سلمه فرج محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12438   قيدت فى   26-11-2014 برقم ايداع    

1634 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

21 - منال السيد عبد العزيز كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14177   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    

1198 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29
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22 - محمد صدقى عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14679   قيدت فى   06-12-2016 برقم 

ايداع    2438 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

23 - نبيله السيد عبد الحميد الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15164   قيدت فى   16-05-2017 برقم 

ايداع    1034 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

24 - احمد كمال على احمد ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8600   قيدت فى   03-08-2009 برقم ايداع    

777 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

25 - حمدى محمد فهيم عافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14112   قيدت فى   09-05-2016 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

26 - فيصل عبدالحميد ابراهيم جويده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15084   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    834 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

27 - ياسر حسين جمعه منصور 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7289   قيدت فى   29-01-2007 برقم ايداع    

50 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

28 - احمد حلمى عبد المقصود شعبان 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10100   قيدت فى   2011-09-22 

برقم ايداع    1169 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

29 - محمد سمير سعيد غريب 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10440   قيدت فى   28-03-2012 برقم ايداع    

397 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

30 - محمد عبدالفتاح احمد حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10968   قيدت فى   02-01-2013 برقم ايداع    

13 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-01

31 - عبد الحميد عبده عبد الحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12497   قيدت فى   10-12-2014 برقم 

ايداع    1802 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

32 - محمد عبد ا محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12943   قيدت فى   22-04-2015 برقم ايداع    

793 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

33 - صبرين على حسن الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15240   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

34 - محمد عبد المنعم عبد ربه سيد احمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10455   قيدت فى   2012-04-03 

برقم ايداع    425 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

35 - احمد عبدالغنى قطب برغوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14092   قيدت فى   28-04-2016 برقم 

ايداع    987 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

36 - فهمى جابر فهمى جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4025   قيدت فى   02-04-2000 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-04-01

37 - فتحي محمد احمد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4625   قيدت فى   25-03-2001 برقم ايداع    

220 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-24

38 - رضامحمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8142   قيدت فى   29-09-2008 برقم ايداع    

946 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

39 - تم تعديل السم التجارى ليصبح ياسين محمد ابراهيم حسن معرض الياسين للموتوسيكلت  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   9304   قيدت فى   04-08-2010 برقم ايداع    981 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-08-03

40 - ولء احمد ابراهيم امام 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9539   قيدت فى   19-12-2010 برقم ايداع    

1466 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-18

41 - هيثم حسنى عبد الرؤف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14917   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    425 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

42 - طارق احمد محمد جابر 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8701   قيدت فى   13-10-2009 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

43 - حمزة شحات السيد كشك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10077   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07
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44 - عماد عبدالمجيد عبدالصادق ابوشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14601   قيدت فى   2016-11-09 

برقم ايداع    2245 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

45 - عرفه محمد محمود غرابه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2405   قيدت فى   17-05-1997 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

46 - امل مصطفى عدلن شوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14693   قيدت فى   13-12-2016 برقم 

ايداع    2475 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

47 - عيد سعد ابراهيم حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15091   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

845 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

48 - عواطف عبد الباسط حسن على 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8257   قيدت فى   23-12-2008 برقم 

ايداع    1206 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

49 - بيومى ابراهيم بيومى ابراهيم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9142   قيدت فى   11-05-2010 برقم 

ايداع    619 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

50 - وليد جمال ابراهيم محمود 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10010   قيدت فى   20-07-2011 برقم ايداع    

952 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

51 - وليد جمال ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10010   قيدت فى   29-11-2015 برقم ايداع    

2063 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

52 - محمود مجدي رمضان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13809   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    376 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

53 - محمد صابر عبد العظيم سماحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14671   قيدت فى   05-12-2016 برقم 

ايداع    2428 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

54 - محمد زيد محمد الخشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15044   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

744 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

55 - فتحيه ابراهيم زكى محمد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7163   قيدت فى   10-10-2006 برقم ايداع    

1080 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

56 - رامي السيد عبد اللطيف عشماوي 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7625   قيدت فى   2007-06-12 

برقم ايداع    862 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

57 - رضا بشارة سعد بشارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8375   قيدت فى   18-03-2009 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-03-17

58 - محمود رضا حافظ عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11964   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    686 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

59 - اشرف احمد حلمى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13028   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

60 - جابر احمد رشدى جابر احمد الحلفاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14975   قيدت فى   2017-03-12 

برقم ايداع    577 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

61 - صبحي حسن محمد الغزولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15146   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

996 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

62 - انور رفعت حامد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6240   قيدت فى   20-12-2004 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-19

63 - فتحى عبد العزيز بدوى سلم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6761   قيدت فى   08-02-2006 برقم 

ايداع    109 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

64 - فتحى عبد العزيز بدوى سلم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6761   قيدت فى   08-02-2006 برقم 

ايداع    110 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

65 - محمد عبدالرشيد محمد شيخ السوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14290   قيدت فى   2016-07-27 

برقم ايداع    1490 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

66 - جميل قطب عبد النبى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15169   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

1048 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

تجديد شركات

1 - شركه عوض سعيد عبدالعزيز علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14203  قيدت فى  2016-06-08 

برقم ايداع   1266 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2026  

12:00:00ص

2 - ش . م . م ) بنك مصر فرع المعاملت السلمية ( 0   شركة سبق قيدها برقم :   394  قيدت فى  

03-09-1991 برقم ايداع   251 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/09/2026  12:00:00ص

3 - ل يوجد 0   شركة سبق قيدها برقم :   394  قيدت فى  03-09-1991 برقم ايداع   251 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2026  12:00:00ص

4 - شركة عطيه شحات عبد السلم عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14743  قيدت فى  

28-12-2016 برقم ايداع   2604 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/12/2026  12:00:00ص
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