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قيود أفراد

1 - عبد ا زكى عبد الفتاح جماعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2476 ورقم قيد 22844    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك 

احمد سمى عبد المنعم الصيفى

2 - عبدا السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2477 

ورقم قيد 22845    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز اشمون بملك / ناجى السيد عبدالحليم

3 - محمد عبد الرحمن امين محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2480 ورقم قيد 22846    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز 

اشمون بملك / عبدالرحمن امين محمود

4 - نبيل محمد احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2481 

ورقم قيد 22847    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريد عموميه واعمال صيانه وتشطيبات, بجهة محافظة 

المنوفية كفر ابو محمود بملك محمد احمد سيد احمد

5 - احمد محمد سامى عبد المنعم عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 2482 ورقم قيد 22848    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية جريس بملك نجاح اسماعيل سيد احمد

6 - وائل راضى عبد الفتاح عطيه الفار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2483 ورقم قيد 22849    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارت, بجهة محافظة المنوفية سماون بملك طلعت 

حسن عبد الجواد اللبودى

7 - عبدا حمدى السيد غزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2499 

ورقم قيد 22850    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مستلزمات طبية, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك احمد 

حمدى السيد غزيز

8 - محمد السيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2501 ورقم 

قيد 22852    محل رئيسى  عن تجارة الخشاب وتقطعها والفحم النباتى والصناعى, بجهة محافظة المنوفية كفر 

منصور بملك يوسف محمد شحاته

9 - خالد عبدا السيد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2510 

ورقم قيد 22853    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز النقل 

البري الداخلى والدولي, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك سامية مصطفي مرسي

10 - اشرف سعيد عبدالرحمن عابدين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2514 ورقم قيد 22854    محل رئيسى  عن نجاره يدويه, بجهة محافظة المنوفية لبيشه مركز اشمون بملك 

اسامه مصطفى صديق منصور

11 - بلل عبدالمطلب عبدالعليم عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 2515 ورقم قيد 22855    محل رئيسى  عن مكتب توريد نباتات زينه ولند سكيب وتوريدات زراعية 

ومستلزماتها, بجهة محافظة المنوفية سهواج مركز اشمون بملك / دعاء عبدالسميع عبدالعظيم الفقى

12 - محمد فتحى محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2522 ورقم 

قيد 22856    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية ساقية المنقدى مركز اشمون بملك / 

فوزية زكى موسى صالح

13 - اسلم ياسر محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2523 

ورقم قيد 22857    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية شطانوف مركز اشمون بملك رمضان محمد حامد امام
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14 - حمدى عبدالفتاح عبدالشافى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2524 ورقم قيد 22858    محل رئيسى  عن تشوينه لبيع رمل وزلط, بجهة محافظة المنوفية الحلواصى مركز 

اشمون بملك/ بركات السيد جمعه

15 - يسرا بدوى محمود بكر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2525 

ورقم قيد 22859    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون بملك شريف 

حسنى احمد اسماعيل

16 - محمد بسيونى السيد ابوحميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2526 ورقم قيد 22860    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيماعدا توريد العماله وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخدامهم, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون شارع التامينات القديمه بجوار مسجد ابوبكر 

بملك / منال السيد امين

17 - احمد محمد عباس عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2533 ورقم قيد 22861    محل رئيسى  عن خردوات ولعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك بملك 

محمد عباس عبدالمولي

18 - احمد جمال ابو بكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2534 

ورقم قيد 22862    محل رئيسى  عن مقاولت شبكات رى ولندسكيب, بجهة محافظة المنوفية جريس بملك 

جمال ابو بكر محمد

19 - عنتر سعيد ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2538 

ورقم قيد 22863    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلى والدولى(, بجهة محافظة المنوفية ابو رقبه بملك نبيل منسى محمود السقا

20 - عبد الحميد صلح عبد الحميد العقباوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 2539 ورقم قيد 22864    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع 

محمد محسن حمد بملك ايمان عبد الحميد صلح

21 - حسن حمدي موسى جاد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2540 

ورقم قيد 22865    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوكيلت تجارية واعمال اللندسكيب والتجارة, بجهة 

محافظة المنوفية سنتريس بملك حسن حمدي موسى جاد

22 - اميره احمد عشرى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2542 

ورقم قيد 22866    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية شنواى بملك منصور احمد دنيا

23 - هدير رجب عبدا عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

2544 ورقم قيد 22867    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك 

محمد صابر محمد سعده

24 - طارق محمد السيد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2545 

ورقم قيد 22868    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة المنوفية شنواى بملك طارق_ مجدى_ 

علء محمد السيد موسى

25 - عبدالعزيز ابوالفتوح عبدالعزيز امين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2546 ورقم قيد 22869    محل رئيسى  عن مخبز نصف الي, بجهة محافظة المنوفية مونسة بملك محمد رفعت 

يونس محمد

26 - نسمه جابر عبد المنعم زمزم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2547 ورقم قيد 22870    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر السيد بملك 

احمد محمد مختار
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27 - محمد ياسر انور عبدالمنعم سيف النصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 2548 ورقم قيد 22871    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية مدينة 

اشمون شارع كوبرى الغرباوى بملك احمد عبدالسلم الدهشان

28 - رمضان السيد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2549 

ورقم قيد 22872    محل رئيسى  عن تصليح وبيع الدراجات, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك ابراهيم عبد 

الحليم دياب

29 - ابتهال عادل محمد عرفه الحضرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 2555 ورقم قيد 22873    محل رئيسى  عن تصنيع سجاد, بجهة محافظة المنوفية ساقية ابوشعره بملك 

هاله السيد على فرج

30 - رومانى سمير ندا سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2556 

ورقم قيد 22874    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكية, بجهة محافظة المنوفية شنشور بملك طارق عفيفي 

عبدالحميد زايد

31 - محمود محمد عبدالفتاح شاهين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

2561 ورقم قيد 22875    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية بوهة شطانوف 

بملك احمد اشرف السيد قطب

32 - محمد فوزى شعبان عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2566 ورقم قيد 22876    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية شعشاع بملك عماد فتحى عبد الواسع

33 - اشرف ابراهيم اسماعيل عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2568 ورقم قيد 22877    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية البرانيه 

بملك منصور عبد الرحيم على سليمان

34 - محمد رمضان السيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2572 ورقم قيد 22878    محل رئيسى  عن مكتب طباعة ودعاية فيما عدا الملبس العسكريه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية 

ساقيه ابوشعره مركز اشمون بملك/ محمد رمضان السيد رمضان

35 - احمد بسيونى سيد احمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2574 ورقم قيد 22879    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية طهواى بملك عبد المحسن عبد 

الغفار على

36 - انس السيد صلح عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

2576 ورقم قيد 22880    محل رئيسى  عن الصباغه وخاماتهامن تجاره وتوزيع )توريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدماتهم(, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون شارع محمد 

محسن حمد بملك عبد ا عبد المنعم عثمان الباجورى

37 - محمود زعلول احمد البربرى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2578 ورقم قيد 22881    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخدامتهم ( ومقاولت, بجهة محافظة المنوفية بوهه شطانوف بملك احمد زعلول احمد البربرى

38 - احمد حمد لطفى الشتله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2579 

ورقم قيد 22882    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز اشمون بملك/ عصام 

عبدالمنصف الشيخ
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39 - سماح عبد المغنى عبده حسنين كشك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 2580 ورقم قيد 22883    محل رئيسى  عن خرده ومخلفات سفن, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع 

شكرى القواتلى بملك عباس فوزى عباس احمد

40 - محمد ربيع احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2585 

ورقم قيد 22884    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخدماتهم(, بجهة محافظة المنوفية سهواج بملك احمد ربيع احمد ابراهيم

41 - ايمان ممدوح عبدالجواد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2586 ورقم قيد 22885    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك محمد 

السيد علي حسن

42 - شاذلى جميل  شاذلى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2587 ورقم قيد 22886    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة المنوفية سنتريس مركز اشمون بملك/ محمد 

محمدى محمد على

43 - محمد السعودى موسى سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2590 

ورقم قيد 22887    محل رئيسى  عن بيع فول وطعميه, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك السعودى موسى سعد 

الشافعى

44 - وحيد رسمى عبد النبى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2591 ورقم قيد 22888    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر 

والنترنت واستخدامتهم, بجهة محافظة المنوفية النعناعيه عزبة عمرو بملك محمد ابراهيم عامر

45 - مصطفي حماده احمد شرف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2593 

ورقم قيد 22889    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون شارع 

النصارى بملك حمادة احمد الصاوى

46 - سعيد وحيد جلل ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2594 

ورقم قيد 22890    محل رئيسى  عن صالون حلقه وتجميل, بجهة محافظة المنوفية صراوه بملك رامى رمضان 

عبد الفتاح

47 - شيماء سليمان صالح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2596 

ورقم قيد 22891    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة المنوفية كفر ابو رقبه بملك مختار 

مسعود عبد ربه السيد

48 - سعيد محمد مرزوق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2600 

ورقم قيد 22892    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الدوات المنزليه والجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة 

المنوفية ابو رقبه بملك سامى محمد مرزوق حسن

49 - عفاف عبد الرحمن محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

2610 ورقم قيد 22893    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة المنوفية محله سبك بملك منى منصور 

محمد رمضان

50 - احمد علء مصطفى عبد الرسول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2613 ورقم قيد 22894    محل رئيسى  عن بقاله تمونيه, بجهة محافظة المنوفية ساقية ابو شعره بملك علء 

مصطفى عبد الرسول

51 - حماده عبدالباسط طلبه محمد الحرانى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2614 ورقم قيد 22895    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك عبدالباسط طلبه محمد الحرانى
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52 - ياسر محمد عبدالسلم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2615 ورقم قيد 22896    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوية, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع 

عبدالمنعم رياض بملك محمد عبدالسلم مرسى

53 - عبدالتواب محمد عبدالتواب سليمان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2616 ورقم قيد 22897    محل رئيسى  عن تصنيع محطات بنزين, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز 

اشمون بملك/ محمود سعيد عبدالفتاح

54 - احمد السيد عبد التواب ابو اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2617 ورقم قيد 22898    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتجارة كيماويات وتصنيعها لدى الغير, 

بجهة محافظة المنوفية جريس بملك السيد عبد التواب السيد

55 - ياسمين محمد حلمى بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2639 

ورقم قيد 22899    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك طارق صلح محمد الرفاعي

56 - عايدة عبدالخالق فرحات درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2641 ورقم قيد 22900    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية البرانيه بملك / عاصم عبدالعزيز ابراهيم

57 - سناء فهمي امام غنيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2647 ورقم 

قيد 22902    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك محمد جلل مصطفى

58 - هانى فؤاد عبدالمنعم قراه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2653 

ورقم قيد 22904    محل رئيسى  عن بيع اقمشه وتنجيد, بجهة محافظة المنوفية شما مركز اشمون بملك فؤاد 

عبدالمنعم قراه

59 - محمد عيسى محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2654 

ورقم قيد 22905    محل رئيسى  عن مكتب توريد نباتات زينه, بجهة محافظة المنوفية النعناعيه بملك خالد 

عيسى محمد عيسى

60 - محمد مجدى محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2655 

ورقم قيد 22906    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات ومقاولت عامة, بجهة محافظة المنوفية رملة النجب 

بملك محمد جلل مصطفي عبدالمحسن

61 - احمد رجب حامد زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2656 ورقم 

قيد 22907    محل رئيسى  عن بيع ملبس قطونيل, بجهة محافظة المنوفية مدينه اشمون شارع سعد زغلول 

بملك/ عبدالحميد يونس عبدالحميد صقر

62 - اشرف نبيل سعد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2658 ورقم 

قيد 22908    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر ابومحمود بملك/ رياض 

محمد عبدالعاطى

63 - محمد حماده محمد الوردانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2659 

ورقم قيد 22909    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك مجدى عبد العظيم عبد الجواد البنا

64 - ساره سمير سعد سيد احمد الشال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2660 ورقم قيد 22910    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 طبقا لتعليمات الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والورادات, بجهة محافظة المنوفية محلة سبك 

بملك فتحى صلح محمود رمضان
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65 - الء جمال عبدالمنعم الودن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2661 ورقم قيد 22911    محل رئيسى  عن انتاج وتجارة عسل النحل, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك/ 

حوريه توفيق محمد على

66 - تامر عبد الجواد احمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2666 ورقم قيد 22912    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمة الكمبيوتر 

والنترنت واستخدامتهم, بجهة محافظة المنوفية طهواى بملك عبد الجواد احمد عبد الحميد

67 - رمضان فوزى عبدالغفار سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2667 ورقم قيد 22913    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية البرانيه بملك/ تامر احمد عبدالحميد 

ابراهيم

68 - ياسر حافظ عمر عبيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2668 ورقم 

قيد 22914    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيماعدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت 

واستخدامهم, بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك/ نسرين حافظ عمر عبيد

69 - محمد شعبان جودة فرحات تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2671 

ورقم قيد 22915    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية الكوادى بملك/ سعد 

عبدالرحمن عبدالجواد فرحات

70 - محمد عبدالعزيز سعد الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2672 ورقم قيد 22916    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة المنوفية طليا مركز اشمون بملك 

عبدالعزيز سعد العزباوى

71 - احمد عادل عبدالفتاح يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2673 

ورقم قيد 22917    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الدخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية كفر الطراينه بملك / محمود عادل عبدالفتاح يوسف

72 - مها عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2676 ورقم قيد 22918    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتاجير المعدات, بجهة محافظة المنوفية سملي بملك 

ابراهيم عبدالفتاح القطان

73 - احمد محمد معوض عبدربة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2677 ورقم قيد 22919    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير وتوكيلت تجاريه فيماعداالمجموعه 19 

والفقرة 36 من المجموعه 6, بجهة محافظة المنوفية الخور بملك/ ايات محمد ابراهيم

74 - محمود جمال مخيمر سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2679 ورقم قيد 22920    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وصيانة مبانى واجهزة طبية ومعدات وسيارات 

للجهات الحكومية فقط, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون شارع الشهداء بملك مهدى سعيد ابراهيم

75 - اسلم محمد امين خليل بدر تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2688 ورقم قيد 22921    محل رئيسى  عن بيع خردوات ولعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية محله سبك بملك 

محمد امين خليل بدر

76 - احمد حسين احمد العجان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2689 

ورقم قيد 22922    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع الجلء بملك 

محمد مرزوق محمد العجان

77 - جنات مصطفى عبدالحميد البكل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2690 ورقم قيد 22923    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية شنشور مركز اشمون 

بملك محمد فتحى عبدالعزيز احمد
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78 - صفاء بهجت عبدالسلم ليله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2692 

ورقم قيد 22924    محل رئيسى  عن بيع وتسويق البطاطس المستورده بالعموله, بجهة محافظة المنوفية طليا 

مركز اشمون بملك عبدالبديع عبدالعزيز محمد ليله

79 - محمد ابراهيم عبدالنبى السيد جعفر القاصر بوليه والده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 2695 ورقم قيد 22925    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام كهرباء واوكسى, 

بجهة محافظة المنوفية شنواى مركز اشمون بملك محمد ابراهيم عبدالنبى السيد جعفر

80 - هشام بسيونى مشحوت الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2696 ورقم قيد 22926    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية منشاه جريس بملك 

احمد مصطفى احمد الكفراوى

81 - تامر السيد مصطفى رشاد امام تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2707 ورقم قيد 22928    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك ايمن فاروق 

عبد الشافى زايد

82 - ذكيه عبد الرؤف محمد العدس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2714 ورقم قيد 22929    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية طليا عزبه 

سيدى ابراهيم بملك خالد احمد عبد ا رمضان

83 - فتحى جمال رفعت عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2720 ورقم قيد 22930    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الخور بملك نبيل فوزى محمود الجمل

84 - عمرو فتحى عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2721 ورقم قيد 22931    محل رئيسى  عن مكتب توريد محاصيل زراعيه وفاكهه, بجهة محافظة المنوفية 

دروه مركز اشمون بملك عبدالحميد فتحى عبدالحميد

85 - محمد مجدى عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2726 ورقم قيد 22932    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه واعمال لند سكيب فيما عدا توريد العماله 

وخدمات الكمبيوتروالنترنت واستخدماتهم, بجهة محافظة المنوفية كفر الحما بملك ايمان احمد احمد تاج الدين

86 - صادق محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2728 

ورقم قيد 22933    محل رئيسى  عن توريدات عامة ومقاولت عامة وتصدير فيما عدا توريد العمالة وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخداماتهم, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك جميل معوض عبدالحميد شلبي

87 - محمود حسنى علي ياسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2734 

ورقم قيد 22934    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة المنوفية لبيشة بملك حسني علي ياسين

88 - ابراهيم عبدالرسول محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2736 ورقم قيد 22935    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية البرانيه مركز 

اشمون بملك وليد محمود محمد حسين

89 - نجوى ابراهيم محمد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2737 ورقم قيد 22936    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية منيل عروس 

مركز اشمون بملك عادل ابوالنجا محمود ابوالنجا

90 - عماد صلح حسن ابوريشه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2738 

ورقم قيد 22937    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك/ عماد صلح حسن ابوريشه
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91 - اسامه احمد عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2739 ورقم قيد 22938    محل رئيسى  عن مكتب تصدير معدات, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع خالد بن 

الوليد بملك احمد جمال على

92 - محمد حمدى خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2740 

ورقم قيد 22939    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك/ حمدى خليل 

ابراهيم

93 - عبدالعزيز سعيد محمود ابراهيم عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 2741 ورقم قيد 22940    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك 

سعيد محمود ابراهيم عبدالنبي

94 - اسماء فوزى عبدالحليم سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2744 

ورقم قيد 22941    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة المنوفية منيل جويده بملك/ ايمن احمد عبدالحميد 

محمد

95 - احمد كامل عبد المقصود جبريل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2747 ورقم قيد 22942    محل رئيسى  عن ورشه لحام كهربائيه, بجهة محافظة المنوفية شنشور بملك رشدى 

محمد على عماره

96 - منى محمد السيد هيبه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2748 ورقم 

قيد 22943    محل رئيسى  عن تجارة الدوات والجهزة المنزلية, بجهة محافظة المنوفية مدينة اشمون عقار 76 

ش سعد زغلول بملك ايمن محمد السيد هيبه

97 - شريفه سامى عبدالفضيل عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2752 ورقم قيد 22944    محل رئيسى  عن بقالة جملة, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك عبداللطيف 

عبدالرؤف حسن

98 - سعيد محمود عبدالرحمن فضل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2755 ورقم قيد 22945    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى معدات ثقيلة, بجهة محافظة المنوفية دلهمو بملك 

امال كمال عبدالتواب

99 - ساره حمدى لطفى حمدى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2756 

ورقم قيد 22946    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت واستخداماتهم, بجهة محافظة المنوفية صراوه بملك فوزيه عبد السلم محمود

100 - مهاب محمود السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2757 

ورقم قيد 22947    محل رئيسى  عن دار حضانه, بجهة محافظة المنوفية سنتريس بملك وجدان محمود السيد 

حسن

101 - مازن محمد عبد العظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2762 ورقم قيد 22948    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة المنوفية سهواج بملك محمد عبد العظيم محمد

102 - السيد حامد السيد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2763 ورقم قيد 22949    محل رئيسى  عن بيع خردوات ولعب اطفال, بجهة محافظة المنوفية طهواى بملك 

سمير سليمان غنيم سليمان

103 - ولء عاطف لطفى الخشن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2764 

ورقم قيد 22950    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة المنوفية شما مركز اشمون بملك محمد ابراهيم 

محمد بلل
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104 - اسلم عيد رمضان زلبيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2766 

ورقم قيد 22951    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع الشهداء 

بملك فاطمه سامى محمود جاد

105 - احمد سمير سعيد جعفر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2768 

ورقم قيد 22952    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية كفر السيد بملك عبد 

الرحمن مختار عبد الرحمن

106 - ياسمين سعيد احمد تقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2769 

ورقم قيد 22953    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية جريس عزبة عيسى بملك السيد الجوهرى 

السيد حسن

107 - عماد فتحى عبد النبى الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2770 ورقم قيد 22954    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك 

جلل دسوقى محمد امام

108 - حموده فضل عبد العال عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 2778 ورقم قيد 22955    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة المنوفية شما بملك سمير عاطف 

عبد العزيز يوسف

109 - محمد شعبان عبد الحميد الخصاصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 2779 ورقم قيد 22956    محل رئيسى  عن تجارة سيراميك, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك 

عاطف محمد سالم

110 - احمد السيد حسان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2784 ورقم قيد 22957    محل رئيسى  عن مصنع منظفات, بجهة محافظة المنوفية شطانوف بملك السيد حسان 

ابراهيم

111 - ايه الصاوى احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2786 

ورقم قيد 22958    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية محله سبك بملك/ محمود 

ابراهيم على

112 - الزهراء حماده عبد ا خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2788 ورقم قيد 22959    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك 

هشام يوسف خليل الشيخ

113 - عمر عبدالعزيز عمر خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2790 ورقم قيد 22960    محل رئيسى  عن تجارة اسمده ومبيدات زراعيه, بجهة محافظة المنوفية منيل دويب 

بملك/ حسن محمود السيد

114 - مصطفى نبيل خليقه عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2791 ورقم قيد 22961    محل رئيسى  عن بيع وصيانه موبايلت, بجهة محافظة المنوفية سنتريس شارع 

بورسعيد بملك سعيد محمدى على

115 - محمد علء على محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2792 ورقم قيد 22962    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت واستخدامتهم, بجهة محافظة المنوفية شارع سعد زغلول بملك على محمد على حسن

116 - دنيا عبدالمعبود حسن عبدالمعبود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2795 ورقم قيد 22963    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة المنوفية سملى بملك قدرية عبدالسيد 

محمد سليمان
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117 - خالد عبد البديع يوسف حجاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2796 ورقم قيد 22964    محل رئيسى  عن ورشة صيانه اجهزة منزليه وكهربائيه )ماعدا اللكترونيات(, بجهة 

محافظة المنوفية النعناعيه بملك عطيات عبد العليم محمود طبل

118 - محمد جمال السيد عبد السلم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 2798 ورقم قيد 22965    محل رئيسى  عن ورشة مراتب, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك جمال 

السيد عبد السلم

119 - هانى عبد الباقى عبد المولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2799 ورقم قيد 22966    محل رئيسى  عن طحن وبيع بن, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك صابر 

عباس عبد الخالق شرف

120 - احمد كمال حامد برغوت تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2802 ورقم قيد 22967    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة المنوفية دلهمو بملك احمد عبد 

الغنى قطب برغوت

121 - محمد رمضان السيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2804 ورقم قيد 22968    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم, بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع الثوره بملك ايمن على عبد الفتاح على

122 - عمرو مصطفى جمعه عوده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2805 ورقم قيد 22969    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتاجير معدات, بجهة محافظة المنوفية النعناعيه 

عزبة عمرو بملك محاسن على محمد خير

123 - مصطفى محفوظ محمد ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 2806 ورقم قيد 22970    محل رئيسى  عن بيع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية كفر الفرعونيه بملك محمد رمضان عبد العزيز السيد

124 - بدريه عبد المحسن على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2810 ورقم قيد 22971    محل رئيسى  عن بيع موبايل واكسسوار, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك محمد 

عبد الكريم عبد المقصود

125 - بدريه السيد معوض الشمونى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2813 ورقم قيد 22972    محل رئيسى  عن ورشة تنظيف اقطان, بجهة محافظة المنوفية شما بملك فؤاد عبد 

المنعم قراه

126 - مصطفى جمال هلل غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2815 

ورقم قيد 22973    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة المنوفية كفر الحما مركز اشمون بملك دعاء طه 

ابراهيم

127 - ندا حمدى عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2816 

ورقم قيد 22974    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

المنوفية سنتريس بملك حمدى احمد محمد

128 - محمد حمدى فتحى عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2817 ورقم قيد 22975    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة المنوفية سنتريس شارع البحر بملك 

ابو زيد على مصلحى

129 - احمد عبد الحليم الدرديرى بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2818 ورقم قيد 22976    محل رئيسى  عن ورشه نجاره لتصنيع البواب الكابس المدرن, بجهة محافظة 

المنوفية سنتريس بملك حمدى عبد الهادى محمد
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130 - عفاف عبد الكريم عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2821 ورقم قيد 22977    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وذلك بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز 

النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك عبده السيد عبد الرؤف

131 - نهى شعبان فرحات جعفر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2824 ورقم قيد 22978    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة المنوفية سبك الحد بملك 

ابراهيم فرحات السيد

132 - احلم صالح عبد المنعم السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2828 ورقم قيد 22979    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة المنوفية طليا بملك حماده عبد 

المنصف عباس

133 - حسام عبد المجيد محروس المعداوى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 2831 ورقم قيد 22980    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت مصاعد, بجهة محافظة المنوفية سمادون بملك 

خالد عبد المجيد محروس المعداوى

134 - وفاء عبد الحميد محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 2832 ورقم قيد 22981    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة المنوفية الخور الشارع الكبير بملك ياسر 

عطيه عبد الحسيب

135 - احمد شعبان سعيد محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2834 ورقم قيد 22982    محل رئيسى  عن بيع وتجاره اخشاب وموبيليا, بجهة محافظة المنوفية سمادون مركز 

اشمون بملك جمال سعد سيد احمد

فروع الفراد

1 - ماهر رمزي عبدالحسيب اسماعيل  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   2500 ورقم قيد   22851  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال  بجهة محافظة المنوفية كفر الغريب

2 - ماهر رمزي عبدالحسيب اسماعيل  قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع   2500 ورقم قيد   22851  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت ومتعهد نقل عمال  بجهة محافظة الجيزة المنصوريه منشاه القناطر امبابه

3 - محمد رجب حامد زيد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2619 ورقم قيد   19816  محل فرعى  عن 

مكتب توزيع ادوات منزليه وخردوات  بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع الصوفى بملك رجب حامد محمد زيد

4 - وائل حامد عبدالعزيز شحات  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   2651 ورقم قيد   19340  محل فرعى  

عن  مصنع حلويات ومنتجات البان  بجهة محافظة المنوفية شعشاع بملك / محمد ابراهيم محمد حسانين

5 - حميده محمد امام محمد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   2723 ورقم قيد   19187  محل فرعى  عن 

بقاله  بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع زغلول بملك عفاف السيد سيد احمد

6 - عبدا حمدى فهمى امنه  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2761 ورقم قيد   19053  محل فرعى  عن 

تم اضافه نشاط بيع وشراء وتأجير سيارات  بجهة محافظة المنوفية شنشور مركز اشمون بملك ناصر محمد عبدالحميد

7 - تحسين عبدالبارى عبدالستار رياض  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   2777 ورقم قيد   21588  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط تجاره اجهزه كهربائيه الى النشاط الصلى  بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع سعد 

زغلول بملك محمد عبدالحميد فرحات
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قيود الشركات

1 - شركه / محمود عبدالمنعم عبدالحليم خالد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    2645 ورقم قيد  22901    مركز عام  عن تتخصص الشركه خدمات هندسية 

لتصميم وبناء وتشغيل محطات معالجه مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الصناعية وانظمة تحلية المياة 

واعمال الهندسه والكهربائيه والميكانيكيه والخدمات الستشارية للبنية التحتية والتخطيط الهيكلى المصمم 

خصيصا وتشييد المبانى والهندسه المدنية وادارة المشاريع والمتيازات والتشغيل والمقاولت والنشاءات 

المتكامله فى المشروعات السكنيه والدارية والتجارية  بجهة محافظة المنوفية صراوة بملك/ محمود عبدالمنعم 

عبدالحليم خالد

2 - شركة / حمدى محمد رمضان عبد الرحمن وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    2648 ورقم قيد  22903    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات 

العموميه)فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم (واعمال اللند سكيب وتنسيق 

الحدائق وشبكات الرى والصرف للحدائق  بجهة محافظة المنوفية اشمون شارع خالد بن الوليد بملك مصطفى 

محمد عبد المقصود

فروع الشركات

1 - شركه احمد عماد سيد احمد رمضان وشريكه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    2733 ورقم قيد   

19275   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوريد خامات ومستلزمات السباكه والتوريدات العامه فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر وخدمات النترنت واستخدامهما  بجهة محافظة المنوفية محله سبك مركز اشمون بملك ابراهيم 

توفيق على محمد

2 - النور لتجاره وتوريدات مستلزمات السباكه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    2733 ورقم قيد   

19275   فرعى  عن مخزن لتجاره وتوريد خامات ومستلزمات السباكه والتوريدات العامه فيما عدا توريد 

العماله والكمبيوتر وخدمات النترنت واستخدامهما  بجهة محافظة المنوفية محله سبك مركز اشمون بملك ابراهيم 

توفيق على محمد
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 محو - شطب

1 - اشرف عبدالعليم بدوي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21279 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع  

2946 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

2 - نبيل امين فرج حشاد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   10552 قيد فى 16-05-2012 برقم ايداع  6326 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

3 - بكر عبد الرحمن يسن صقر 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   4770 قيد فى 22-12-2001 برقم ايداع  926 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه نهائيا

4 - مورا كرم غطاس شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   19183 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  1190 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

5 - محمد سعيد قطب رفاعى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   7055 قيد فى 06-08-2006 برقم ايداع  849 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

6 - ناهد مندوه احمد عسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16229 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع  1075 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيدوذلك لترك التجارة نهائيا

7 - فايزة عبد الحليم محمد رضوان 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   10408 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع  

343 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

8 - حسن تاج الدين عبدا تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   14625 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع  

2324 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

9 - عبدالرحمن وحيد عبدالنبي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17048 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  

3382 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

10 - احمد كمال ابراهيم شتله  تاجر فرد سبق قيده برقم   18559 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع  3582 

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

11 - محمود على عشرى خليفه 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   8056 قيد فى 17-07-2008 برقم ايداع  713 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

12 - مجدى صلح الدين عبدالرؤف محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16277 قيد فى 2018-04-17 

برقم ايداع  1222 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة 

نهائيا

13 - حسين السيد حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17713 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  1075 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

14 - احمد جمال عبد الصبور طيره  تاجر فرد سبق قيده برقم   9449 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

3150 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر وذلك للستغناء عنه

15 - محمود عبد المنعم عبد الحليم خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19988 قيد فى 10-12-2020 برقم ايداع  

3139 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

16 - اسماء عبدالمنعم عباس جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   8540 قيد فى 16-11-2017 برقم ايداع  

2424 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد للستغناء عن الفرع

17 - عمرو عبدالمنعم عبدالمؤمن الشاذلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   19261 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع  

1372 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو وذلك لترك التجارة 

نهائيا

18 - اشرف نبيل سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19713 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  2477 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

19 - احمد حسنى توفيق ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19788 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  2644 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

20 - عماد محمد احمد عباس 0  تاجر فرد سبق قيده برقم   9867 قيد فى 10-05-2011 برقم ايداع  621 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة
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21 - حسين نصر سيد احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   14855 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع  224 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لترك التجارة

22 - محمد عبدا سعودى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19056 قيد فى 11-05-2020 برقم ايداع  822 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لترك التجارة

23 - محمد عبدا سعودى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19056 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع  989 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه نهائيا

24 - مديحه صبرى ياسر الحلو  تاجر فرد سبق قيده برقم   12886 قيد فى 05-04-2015 برقم ايداع  684 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

25 - جيهان محمد عبدالمؤمن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16449 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع  

1657 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

26 - احمد محمد معوض عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم   19447 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  1830 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

27 - مروه ابو المعاطى حسن رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   20280 قيد فى 14-02-2021 برقم ايداع  

488 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجاره

28 - اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   20839 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع  

1881 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

29 - محمود مختار عسران الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22439 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع  

1268 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

30 - باسم حسين محمد طيره  تاجر فرد سبق قيده برقم   13476 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع  1995 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد العتزال التجاره نهائيا

31 - طارق سليمان حافظ حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   14787 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع  78 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد لترك التجارة نهائيا

32 - هانى محمد عبدا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   5874 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  3312 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء وذالك للستغناء عنه نهائيا

33 - حسناء حسن السيد عطيه الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20790 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع  

1771 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

34 - محمد حامد عبد الحميد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   14372 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع  

1663 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

35 - هبه كامل معوض سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15523 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  

2114 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

36 - صبرى حسين عبد اللطيف حسين ابراهيم قاصر ومشمول بولية والده حسين عبد اللطيف حسين ابراهيم 

بموجب قرار نيابة اشمون لشئون السره مال رقم 38 لسنه 2015 بتاريخ 2015 4 6  تاجر فرد سبق قيده برقم   

12913 قيد فى 14-04-2015 برقم ايداع  735 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت 

صحيفه القيد لعتزال التجارة نهائيا وذلك بموجب قرار من محكمه اشمون برقم 953 لسنه 2022

37 - ايمان سعيد طه حسن الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17648 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع  

933 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد وذلك لترك التجارة نهائيا

38 - ادهم سعيد محمد الحرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   21662 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  3783 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفه القيد بامر محو وذلك لترك التجارة نهائيا

39 - فتحى ابراهيم عبد اللطيف البطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1975 قيد فى 19-10-1996 برقم ايداع  

481 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد للوفاة

40 - محمد عيد عبدالجواد عشماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15591 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  

2339 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

41 - محمد سالم فايد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   12476 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع  1823 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطبت صحيفة القيد للستغناء عن المحل الرئيسى الخر
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42 - نبيل محمد عامر نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   18618 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  3735 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

43 - اسلم وهبى لبيب عافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20812 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  1818 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة

44 - رشا محمد امين خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   11452 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع  1210 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب صحفية القيد وذلك لترك التجارة
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رأس المال

1 - امل احمد سليمان العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم   22752 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع   2147 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

2 - احمد فرج ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   19335 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   1553 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

3 - سهام سعيد محمد فرحات منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   22224 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   

706 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - محمود كامل محمود ابو حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم   11711 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع   

1439 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

5 - اشرف محمد ابراهيم الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   22764 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   

2205 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - ياسر حلمى حواش على سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   11584 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع   1489 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

7 - يسرا بدوى محمود بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   22859 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   2525 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

8 - محمد سعد عبد العزيز عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   15219 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع   

1223 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمد سلمه ابو زيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   16519 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع   1865 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  510,000.000

10 - عبد الرحمن عيد عبد المجيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   22300 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع   

899 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - محمد نبيل بدوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12765 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع   422 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - وائل حامد عبد العزيز شحات تاجر فرد سبق قيده برقم   19340 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع   

1569 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

13 - كريم يسرى محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   22831 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

2449 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - ابوزيد محمد حمدان محمد موسي تاجر فرد سبق قيده برقم   16994 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع   

3244 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - مصطفى هانى عبدالمنعم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم   19647 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع   

2325 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

16 - محمود صبحى صالح الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   20174 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع   

202 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

17 - جورج سيدهم فضل ا سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم   22759 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   

2191 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - حميدة محمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   19187 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع   1198 فى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

19 - فتحى سعد عبد المنعم سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   17424 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   392 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

20 - على عبد اللطيف على خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم   13995 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع   

777 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - عبدا حمدى فهمى امنه تاجر فرد سبق قيده برقم   19053 قيد فى 24-03-2020 برقم ايداع   815 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - اشرف ابراهيم اسماعيل عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   22877 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   

2568 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

23 - تحسين عبدالبارى عبدالستار رياض تاجر فرد سبق قيده برقم   21588 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع   

3656 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - محمود محمد عبدالغنى الدرديرى تاجر فرد سبق قيده برقم   22824 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

2422 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - عاشور محمد عاشور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   15397 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع   

1760 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - حسن فتحى عبدالعليم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   12531 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع   1854 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

27 - احمد عبدا كامل سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   17547 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع   661 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

28 - احمد مصطفى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   18239 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع   

2770 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

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

842 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محله سبك بملك رضا محمد عبد 

المقصود اسماعيل

2 - شيرين عبدالمنعم سيد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    20921 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع    

2060 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 35 شارع عبد المنعم رياض 

شارع السوق الثلثاء بملك بكرى محمد محمود عبد الهادى

3 - منيره محمود عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22519 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

1484 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح عزبة 

عمرو شطانوف بملك محمود محمد على محمد خير

4 - محمد شعبان عبدا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    22312 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    928 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح شارع داير 

الناحيه بجوار الوحده الصحيه بكفر الحما بملك محرم عبد الملك حنا

5 - زلط لتجارة السيارات(مشحوت محمد مشحوت زلط ) تاجر فرد سبق قيده برقم    8784 قيد فى 

24-11-2009 برقم ايداع    1168 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل المالك ليصبح/ بملك محمد مشحوت محمد زلط

6 - محمود عبدالحميد عبدالنبى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    20767 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع    

1711 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

محمد عبد الواسع محمد

7 - الهام عبدالمنصف قطب السكرمى تاجر فرد سبق قيده برقم    22268 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

819 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك 

عصام عبد المطلب عبد الهادى الشيخ

8 - ياسر بيومى جمعه عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم    11955 قيد فى 18-05-2014 برقم ايداع    674 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 حارة حسنى من شارع سيد حجازى

9 - ابراهيم محمد عبد العزيز يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    17442 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    

431 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الطبرانى بملك متهدى محمد عبد 

المجيد الحلفاوى

10 - طارق زناتى بيومى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19678 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع    

2394 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شطانوف بملك رسمية محمد 

سليمان العناني

11 - علي جمعه على الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم    15213 قيد فى 04-06-2017 برقم ايداع    1203 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك عبير 

رفعت كيلنى الكيلنى

12 - عماد ماهر محمد زع تاجر فرد سبق قيده برقم    15754 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    2772 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح كفر الحما بملك 

ليلى مسعد توفيق حامد

13 - احمد محمد سالم بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    18789 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    145 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح مبنى 4 ادوار 

بطريق رمله النجب لبيشه بجوار مسجد عبد الغنى الشامى بملك ماجد محمد سالم خضر

14 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد جمال عبدالصبورطيره تاجر فرد سبق قيده برقم    9449 قيد فى 

27-10-2010 برقم ايداع    1283 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح طهواى مركز اشمون بملك احمد جمال عبد الصبور طيره
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15 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد جمال عبدالصبورطيره تاجر فرد سبق قيده برقم    9449 قيد فى 

27-10-2010 برقم ايداع    1283 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص بنشاط حظيره مواشى وذلك للستغناء عنه نهائيا

16 - احمد جمال عبد الصبور طيره تاجر فرد سبق قيده برقم    9449 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

3150 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طهواى 

مركز اشمون بملك مى محمد منصور

17 - شريف نصر محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    14697 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع    

2488 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح طريق 

كفر قورص ابو رقبه بملك احمد رمضان نصر صالح

18 - اسماء عبد المنعم عباس جاد الحق 0 تاجر فرد سبق قيده برقم    8540 قيد فى 15-06-2009 برقم ايداع    

645 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء الفرع الكائن بناحية محلة 

سبك مركز اشمون والمودع برقم 2424 وذالك للستغناء عنه نهائيا

19 - فاطمه عبدالعزيز حامد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    14002 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع    

806 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح كفر 

الغريب بملك يوسف محمد عبدالحميد مدكور

20 - محمد سلمه ابو زيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    16519 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    

1865 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع جديد بناحية  المنطقة 

الصناعية الدور الرضى قطعه رقم 526 جنوب غرب أ6 بملك موسى محمد موسى الطنطاوى

21 - محمد رجب حامد زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    19816 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    2746 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اشمون شارع الصوفى بملك رجب حامد 

محمد زيد

22 - وائل حامد عبد العزيز شحات تاجر فرد سبق قيده برقم    19340 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع    

1569 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شعشاع بملك / محمد ابراهيم 

محمد حسانين

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

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح مدينة اشمون 

بملك رنيفه محمد فتح ا

24 - ماهر رمزي عبدالحسيب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    22851 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

2500 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح كفر 

الغريب بملك رمزى عبد الحسيب اسماعيل

25 - مصطفى هانى عبدالمنعم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    19647 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

2325 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح جريس 

مركز اشمون بملك هانى عبدالمنعم عبدالفتاح خلف

26 - محمود صبحى صالح الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    20174 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع    

202 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل العنوان ليصبح عزبة 

جوهر ساقية ابوشعرة مركز اشمون بملك خالد محروس فراج جعفر

27 - اسماء معتمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    14423 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع    1789 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك علء محمد 

امين محمد خليل

28 - هانى محمد عبدا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    5874 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع    3312 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الفرعونية مركز اشمون بملك / وائل 

محمد عبدالسيد راضى

29 - حميدة محمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19187 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    1198 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه اشمون شارع 

زغلول بملك عفاف السيد سيد احمد بغرض بقاله
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30 - عبدا حمدى فهمى امنه تاجر فرد سبق قيده برقم    19053 قيد فى 24-03-2020 برقم ايداع    815 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه شنشور مركز 

اشمون بملك ناصر محمد عبدالحميد بغرض بيع وشراء وتأجير سيارات

31 - عبد النبي عباس سلطان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6245 قيد فى 26-12-2004 برقم ايداع    

1026 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل المالك ليصبح بملك / 

فاروق فوزى نصرا

32 - تحسين عبدالبارى عبدالستار رياض تاجر فرد سبق قيده برقم    21588 قيد فى 28-10-2021 برقم 

ايداع    3656 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح فرع بناحيه 

اشمون شارع سعد زغلول بملك محمد عبدالحميد فرحات بغرض تجاره اجهزه كهربائيه

33 - محمد سالم فايد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    12476 قيد فى 07-12-2014 برقم ايداع    1716 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم الغاء المحل الرئيسى الخر الخاص 

بنشاط حظيرة مواشى وتجارتها للستغناء عنها نهائيا

34 - اسلم محمود فالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12828 قيد فى 18-03-2015 برقم ايداع    561 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك / 

قورص بملك محمد عبدالرحمن السيد عبدالرحمن

35 - عاشور محمد عاشور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    15397 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

1760 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعيل العنوان ليصبح قورص 

مركز اشمون بملك محمد عاشور اسماعيل محمد

36 - احمد عبدا كامل سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17547 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    661 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم تعديل اسم المالك ليصبح بملك علء 

الدين عمر السيد احمد
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النشاط

1 - منيره محمود عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22519 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع    

1484وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الجهزه الكهربائيه 

والمنزليه

2 - بكر عبد الرحمن يسن صقر 0 تاجر فرد سبق قيده برقم  4770 قيد فى 24-06-2001 برقم ايداع    486

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة وتوريد وفرز وتعبئه 

البطاطس والمحاصيل الزراعيه والتجار بتقاوى البطاطس والتصدير وثلجه تبريد وحفظ خضروات والستثمار 

الزراعى

3 - عماد ماهر محمد زع تاجر فرد سبق قيده برقم  15754 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    2772وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح توريد نباتات زينه ولند سكيب

4 - اشرف محمد ابراهيم الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  22764 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

2205وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط استيراد وتصدير وتوريدات عموميه)

فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدماتهم(

5 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد جمال عبدالصبورطيره تاجر فرد سبق قيده برقم  9449 قيد فى 

27-10-2010 برقم ايداع    1283وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط 

ليصبح دش وخلط اعلف وتجاره اعلف

6 - احمد جمال عبد الصبور طيره تاجر فرد سبق قيده برقم  9449 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    3150

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح حظيرة مواشى .

7 - شريف نصر محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  14697 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع    2488

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة سيارات وقطع غيار سيارات 

جديده

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

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط ليصبح / ورشة منشار خشب لتصنيع 

الثاث

9 - يسرا بدوى محمود بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  22859 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    2525وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتبه

10 - محمد سلمه ابو زيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  16519 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    1865

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم اضافة نشاط تصنيع خراطيم بلستيك وتجميع المقاسات 

الى النشاط الصلى

11 - وائل حامد عبد العزيز شحات تاجر فرد سبق قيده برقم  19340 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع    

1569وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة مصنع حلويات ومنتجات البان

12 - هانى ابو الحديد عيد مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  20326 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    605

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع قطع غيار سيارات جديده

13 - احمد حمدى محمود معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  13216 قيد فى 05-08-2015 برقم ايداع    

1389وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه 

فيماعدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامهم

14 - محمود ناجى عبد الجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14742 قيد فى 28-12-2016 برقم ايداع    

2600وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط لتصبح / مكتب تركيب وصيانة 

تكييف

15 - مصطفى هانى عبدالمنعم خلف تاجر فرد سبق قيده برقم  19647 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

2325وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح تجارة السفنج والمراتب 

والتوريدات العمومية

16 - نجلء شحاته السيد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  22359 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    1041

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بقالة
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17 - محمد سعد عبد العزيز عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15219 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع    

1223وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط اصلح الفتيسات والسيارات وتوريد 

قطع غيار الي النشاط الصلي

18 - عكاشه احمد خليل ابوعمره تاجر فرد سبق قيده برقم  4179 قيد فى 03-06-2000 برقم ايداع    465

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مخبز بلدى

19 - حميدة محمد امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  19187 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    1198وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بقاله

20 - ميادة ابراهيم كامل سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  20465 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع    949وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم اضافة نشاط تجارة دراجات الى النشاط الصلى

21 - عبدا حمدى فهمى امنه تاجر فرد سبق قيده برقم  19053 قيد فى 24-03-2020 برقم ايداع    815وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع وشراء وتأجير سيارات

22 - الء جمال عبدالمنعم الودن تاجر فرد سبق قيده برقم  22911 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع    

2661وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل مسمى النشاط ليصبح منحل لنتاج وتجاره 

عسل النحل

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

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توكيلت تجاريه الى النشاط الصلى

24 - تحسين عبدالبارى عبدالستار رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  21588 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع    

3656وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره اجهزه كهربائيه الى النشاط 

الصلى

25 - عاشور محمد عاشور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  15397 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    

1760وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح مكتب مقاولت واستشارات 

هندسيه واختبارات التربه والخرسانه والسفلت

26 - عماد فؤاد امام عبد الرحيم 0 تاجر فرد سبق قيده برقم  8942 قيد فى 15-02-2010 برقم ايداع    197

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح بيع ملبس جاهزه فيما عدا 

الملبس العسكريه

27 - مينا يعقوب ميلد عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم  19725 قيد فى 15-10-2020 برقم ايداع    

2501وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط توريدات عموميه الى النشاط 

الصلى فيما عدا توريد العماله وخدمات الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21047 وتم ايداعه بتاريخ   

12-07-2021  برقم ايداع 2,344.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب الهدى للنقل

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22519 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2022  برقم ايداع 1,484.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح معرض الخير الجديد لتجارة 

الجهزه الكهربائيه والمنزليه

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4770 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2001  برقم ايداع 486.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح ايجى لند للستثمار الزراعى

4 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15754 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-2017  برقم ايداع 2,772.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الياسمين لنباتات الزينه والند 

سكيب

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22775 وتم ايداعه بتاريخ   

03-07-2022  برقم ايداع 2,247.000 الى : محمد زكريا عبدا مرزوق

6 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14697 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2016  برقم ايداع 2,488.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتصبح المتمكن لتجارة السيارات وقطع 

غيار السيارات

7 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14422 وتم ايداعه بتاريخ   

05-09-2016  برقم ايداع 1,788.000 الى : تم تعديل السمه لتصبح مؤسسه بشاير للعلف والستيراد 

والتصدير

8 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22057 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2022  برقم ايداع 269.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح المجد فوم للسفنج

9 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22880 وتم ايداعه بتاريخ   

09-08-2022  برقم ايداع 2,576.000 الى : تم تعديل السمه لتصبح مصبغه النور

10 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20771 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2021  برقم ايداع 1,715.000 الى : تم تعديل السمه التجارية لتبصح ليوجد

11 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13216 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-08-2015  برقم ايداع 1,389.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح مكتب ايجل للتوريدات 

العمومية

12 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14742 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2016  برقم ايداع 2,600.000 الى : تعديل السمة التجاريه لتصبح / المصريه لتركيب 

وصيانة التكييف

13 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16994 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2018  برقم ايداع 3,244.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح هايبر العمومى

14 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20174 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2021  برقم ايداع 202.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح جيرمان هاوس

15 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15219 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2017  برقم ايداع 1,223.000 الى : تم تعديل السمة التجارية لتصبح الورشة الفنية لصلح 

الفيتيسات لجميع انواع السيارات وتوريد قطع غيار

16 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22897 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2022  برقم ايداع 2,616.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح الهندسيه لتصنيع 

محطات البنزين

17 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22927 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2022  برقم ايداع 2,702.000 الى : محمد جمال عبدالحميد محمد احمد خليل
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18 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22927 وتم ايداعه 

Brliant Pipe بتاريخ   22-08-2022  برقم ايداع 2,702.000 الى : بريلينت بايب

19 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11471 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-10-2013  برقم ايداع 1,251.000 الى :  تم تعديل السمة التجاريه لتصبح / جيرمان ستايل

20 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22911 وتم ايداعه 

pure bee بتاريخ   17-08-2022  برقم ايداع 2,661.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح بيور بى

21 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7655 وتم ايداعه بتاريخ   

08-10-2007  برقم ايداع 924.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح التوحيد للمقاولت العموميه 

والتوريدات

22 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15397 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2017  برقم ايداع 1,760.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح )العالميه (للستشارات 

الهندسيه واختبارات التربه والخرسانه والسفلت

23 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12531 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2020  برقم ايداع 1,854.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح كريستال

الشخاص

1 - محمد جمال عبدالحميد محمد احمد خليل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   22927 وتم ايداعه بتاريخ  

22-08-2022 برقم ايداع    2702تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه  محمود عبد العظيم احمد السنيطى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    4449 قيدت فى 

19-11-2000 برقم ايداع   911 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها نهائيا وليس للشركة اى فروع اخرى داخل ج.م.ع
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رأس المال

1 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح اسامه راشد عبد ا محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19206 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    1240وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

2 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه ابراهيم سلمه ابراهيم الحنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14429 

قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع    1802وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

3 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح / احمد سعيد محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17134 قيدت فى 

05-12-2018 برقم ايداع    3598وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

العناوين

1 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح اسامه راشد عبد ا محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19206 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    1240وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

سنتريس بملك الشركاء

2 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه ابراهيم سلمه ابراهيم الحنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14429 

قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع    1802وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تم الغاء الفرع الكائن بناحية 3 شارع محمد عمر وذلك للستغناء عنه

3 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح شركه ابراهيم سلمه ابراهيم الحنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14429 

قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع    1802وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع جديد بناحية 11 شارع عبدالحميد عوض متفرع من مكرم عبيد

4 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح / احمد سعيد محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17134 قيدت فى 

05-12-2018 برقم ايداع    3598وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح شقه رقم 2 بملك سعيد محمد حسن الدور الثانى شارع عمر المختار خلف الوحده الصحيه 

ميت موسى شبين الكوم

5 - شركة سيد احمد عماد سيد احمد رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19275 قيدت فى 

20-07-2020 برقم ايداع    1403وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

تعديل العنوان ليصبح محله سبك بملك/ ابراهيم توفيق على محمد

6 - شركة سيد احمد عماد سيد احمد رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19275 قيدت فى 

20-07-2020 برقم ايداع    1403وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم 

افتتاح فرع بناحيه محله سبك مركز اشمون بملك ابراهيم توفيق على محمد بغرض مخزن لتجاره وتوريد خامات 

ومستلزمات السباكه والتوريدات العامه
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النشاط

1 - تم تعديل اسم الشركة ليصبح اسامه راشد عبد ا محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     19206 قيدت فى 

09-07-2020 برقم ايداع    1240 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط 

ليصبح ادارة وتشغيل وتاجير المطاعم والكافيهات وقاعات المناسبات والمحلت التجاريه

2 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح / احمد سعيد محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17134 قيدت فى 

05-12-2018 برقم ايداع    3598 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط 

ليصبح الستيراد والتصدير) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه6 طبقا لتعليمات الهيئه العامه 

للرقابه على الصادارات والواردات ( والمقاولت العامه والتوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله وخدمات 

الكمبيوتر والنترنت واستخدامتهم ( والتوكيلت التجاريه

3 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     9144 قيدت فى 11-05-2010 برقم ايداع    621 وفى تاريخ  

28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه لتصبح تجارة وتوريد وفرز وتعبئه المحاصيل 

الزراعيه والفاكهه والبطاطس وتوريدها بالعموله ثلجه تبريد وحفظ خضروات وفحص وانتاج واعتماد وتجارة 

التقاوى والبذور وتقاوى البطاطس بمحطات ملك للمنشأة او ملك للغير وتملك واستئجار وتاجير محطات الفرز 

والتعبئة واستصلح واستزراع الارضى الزراعيه والصحراويه والستثمار الرزراعي والستيراد والتصدير فى 

حدود ما تقرة القوانين المعمول بها والتعليمات ماعدا مجال الكمبيوتر ومستلزماته

4 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه/ محمد بكر عبدالرحمن يس صقر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

9144 قيدت فى 11-05-2010 برقم ايداع    621 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم 

تعديل غرض الشركه لتصبح تجارة وتوريد وفرز وتعبئه المحاصيل الزراعيه والفاكهه والبطاطس وتوريدها 

بالعموله ثلجه تبريد وحفظ خضروات وفحص وانتاج واعتماد وتجارة التقاوى والبذور وتقاوى البطاطس بمحطات 

ملك للمنشأة او ملك للغير وتملك واستئجار وتاجير محطات الفرز والتعبئة واستصلح واستزراع الارضى 

الزراعيه والصحراويه والستثمار الرزراعي والستيراد والتصدير فى حدود ما تقرة القوانين المعمول بها 

والتعليمات ماعدا مجال الكمبيوتر ومستلزماته

5 - تم تعديل اسم الشركه ليصبح / شركة محمد بهاء الدين حسن على حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

14897 قيدت فى 14-02-2017 برقم ايداع    361 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم 

اضافه نشاط استيراد وتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص / المكملت الغذائيه والغذيه الخاصه 

ومنتجات اللبان ومستحضرات التجميل والجهزه الطبيه والكيماويات وخامات النتاج

الكيان القانونى

1 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح / احمد سعيد محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17134 قيدت فى 

05-12-2018 برقم ايداع    3598 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19206   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-07-2020 برقم ايداع    1240 الى   تم تعديل اسم الشركة ليصبح اسامه راشد عبد ا محمود 

وشركاه

2 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17134   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2018 برقم ايداع    3598 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح / احمد سعيد محمد حسن 

وشركاه

3 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9144   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2010 برقم ايداع    621 الى   تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه/ محمد بكر عبدالرحمن 

يس صقر وشريكه
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الشخاص

1 - محمد بكر عبد الرحمن يس صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9144   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2010 برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2010  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع 

والتمثيل القانونى للمركز الرئيسى والفرع للشريكين المتضامنين محمد بكر عبدالرحمن يس صقر واسلم بكر 

عبدالرحمن يس صقر منفردين او مجتمعين وذلك بأسم الشركه وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه والمؤسسات والشركات ومصلحه الشهر العقارى والشركات والجهات التابعه لها ووزاره 

التجاره والتموين والصناعه الداخليه وكافه الوزارات والجهات التابعه لها وابرام التعاقدات والعقود والمعاملت 

الماليه والغير ماليه والتسويات والبيع والشراء والستبدال للصول الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركه 

وتجديدها واستلم التراخيص والتعامل التوقيع بالسحب واليداع والقتراض والرهن والشطب من الرهن وفتح 

الحسابات من ومع كافه البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه ويجوز لهما توكيل الغير فى كل او بعص ما ذكر 

على ان يكون ذالك بموجب توكيل رسمى عام وان تكون جميع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركه ولصالحها

2 - اسلم بكر عبدالرحمن يس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9144   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-11 

برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2010  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع والتمثيل القانونى 

للمركز الرئيسى والفرع للشريكين المتضامنين محمد بكر عبدالرحمن يس صقر واسلم بكر عبدالرحمن يس صقر 

منفردين او مجتمعين وذلك بأسم الشركه وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والمؤسسات والشركات ومصلحه الشهر العقارى والشركات والجهات التابعه لها ووزاره التجاره والتموين 

والصناعه الداخليه وكافه الوزارات والجهات التابعه لها وابرام التعاقدات والعقود والمعاملت الماليه والغير ماليه 

والتسويات والبيع والشراء والستبدال للصول الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركه وتجديدها واستلم 

التراخيص والتعامل التوقيع بالسحب واليداع والقتراض والرهن والشطب من الرهن وفتح الحسابات من ومع 

كافه البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه ويجوز لهما توكيل الغير فى كل او بعص ما ذكر على ان يكون ذالك 

بموجب توكيل رسمى عام وان تكون جميع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركه ولصالحها

3 - بكر عبدالرحمن يس  صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9144   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-11 

برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2010  بــ :  خرج من عضويه بعد حصوله على جميع 

مستحقاته

4 - ممدوح ابو الوفا عبد الوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19206   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   1240 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع والتشغيل 

وتمثيل الشركه قانونا للشركاء المتضامنين ممدوح ابو الوفا عبد الوهاب عبد الغفار )شريك متضامن ( اسامه راشد 

عبد ا محمود )شريك متضامن ( عبد ا راشد عبد ا محمود )شريك متضامن( منفردن او متجتمعين باسم 

الشركه وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه وقطاع العمال وشركات القطاع 

العام والخاص والمؤسسات والجهات التابعه لها وتجديد واستلم رخص السيارات وكافة الوزارات وابرام 

التعاقدات والعقود وفسحها وانهاؤها والمعاملت الماليه والغير الماليه والتسويات اللزمه لمباشرة اعمال الشركة 

2- حق التعامل والتوقيع بالسحب واليداع وفتح الحسابات والتعاقد من ومع كافة البنوك والمصارف العامله 

بجمهورية مصر العربية باسم الشركة ولصالحها والقتراض والرهن والشطب من الرهن والتوقيع على الشيكات 

واصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعاملت فهى مكفوله للشريكين المتضامنين  اسامه راشد 

عبدا محمود - عبدا راشد عبدا محمود منفردين او مجتمعين ويجوز ليا من مديري الشركة توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر على ان يكون ذلك بموجب توكيل رسمى عام وان تكون جميع تصرفاتهما ضمن اغراض 

الشركة ولصالحها

5 - احمد جابر عبدالرسول حافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17134   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2018 برقم ايداع   3598 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

6 - محمود محمد احمد عبد المقصود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17134   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2018 برقم ايداع   3598 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  
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7 - احمد سعيد محمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17134   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-05 

برقم ايداع   3598 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح للشريكين 

المتضامنين السيد/ احمد سعيد محمد حسن و السيد/ محمد سعيد محمد حسن مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

8 - محمد سعيد محمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17134   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-05 

برقم ايداع   3598 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح للشريكين 

المتضامنين السيد/ احمد سعيد محمد حسن و السيد/ محمد سعيد محمد حسن مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

9 - اسلم بكر عبدالرحمن يس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9144   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-11 

برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع والتمثيل القانونى 

للمركز الرئيسى والفرع للشريكين المتضامنين محمد بكر عبدالرحمن يس صقر واسلم بكر عبدالرحمن يس صقر 

منفردين او مجتمعين وذلك بأسم الشركه وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والمؤسسات والشركات ومصلحه الشهر العقارى والشركات والجهات التابعه لها ووزاره التجاره والتموين 

والصناعه الداخليه وكافه الوزارات والجهات التابعه لها وابرام التعاقدات والعقود والمعاملت الماليه والغير ماليه 

والتسويات والبيع والشراء والستبدال للصول الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركه وتجديدها واستلم 

التراخيص والتعامل التوقيع بالسحب واليداع والقتراض والرهن والشطب من الرهن وفتح الحسابات من ومع 

كافه البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه ويجوز لهما توكيل الغير فى كل او بعص ما ذكر على ان يكون ذالك 

بموجب توكيل رسمى عام وان تكون جميع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركه ولصالحها

10 - محمد بكر عبد الرحمن يس صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9144   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2010 برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  تم تعديل حق الداره والتوقيع 

والتمثيل القانونى للمركز الرئيسى والفرع للشريكين المتضامنين محمد بكر عبدالرحمن يس صقر واسلم بكر 

عبدالرحمن يس صقر منفردين او مجتمعين وذلك بأسم الشركه وعنوانها التجارى وذلك امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه والمؤسسات والشركات ومصلحه الشهر العقارى والشركات والجهات التابعه لها ووزاره 

التجاره والتموين والصناعه الداخليه وكافه الوزارات والجهات التابعه لها وابرام التعاقدات والعقود والمعاملت 

الماليه والغير ماليه والتسويات والبيع والشراء والستبدال للصول الثابته والمنقوله والسيارات المملوكه للشركه 

وتجديدها واستلم التراخيص والتعامل التوقيع بالسحب واليداع والقتراض والرهن والشطب من الرهن وفتح 

الحسابات من ومع كافه البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه ويجوز لهما توكيل الغير فى كل او بعص ما ذكر 

على ان يكون ذالك بموجب توكيل رسمى عام وان تكون جميع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركه ولصالحها

11 - بكر عبدالرحمن يس  صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9144   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-11 

برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  خرج من عضويه بعد حصوله على جميع 

مستحقاته
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تجديد افراد

1 - عرفه اسماعيل السيد شلبى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   180   قيدت فى   29-01-1991 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

2 - معوض عبدالمؤمن محجوب محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13452   قيدت فى   2015-11-10 

برقم ايداع    1955 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

3 - نبيل امين فرج حشاد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10552   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

6326 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

4 - روضه عاطف حسن على عبده مشموله بالولية الطبيعه لوالدها عاطف حسن على عبده بموجب قرار محمكة 

السره رقم 33ج لسنه 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15049   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

754 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

5 - محمد سعد عبد العزيز عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15219   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    1223 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

6 - صباح حامد عبدالحميد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15368   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    1678 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

7 - محمد سعيد قطب رفاعى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7055   قيدت فى   06-08-2006 برقم ايداع    

849 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

8 - ناصر علي السيد عوده 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7343   قيدت فى   05-03-2007 برقم ايداع    

186 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

9 - فاطمه عبد اللطيف حسين شريف 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9064   قيدت فى   08-04-2010 برقم 

ايداع    451 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

10 - اية محمد عبد الوهاب سيف محفوظ قاصره ومشموله بوليه والدها بموجب قرار نيابه اشمون الشئون 

السره مال برقم 67 ج لسنه 2011  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10147   قيدت فى   25-10-2011 برقم 

ايداع    1300 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

11 - بيشوى ايليانجيب باسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14990   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

614 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

12 - سعيد محمد احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15264   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

1346 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

13 - هدى سعيد احمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14497   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

1991 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

14 - فايزة عبد الحليم محمد رضوان 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10408   قيدت فى   15-03-2012 برقم 

ايداع    343 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

15 - حسن تاج الدين عبدا تاج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14625   قيدت فى   21-11-2016 برقم 

ايداع    2324 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

16 - مجدى احمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1877   قيدت فى   13-07-1996 برقم ايداع    

292 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

17 - عاطف الدسوقى مشحوت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7022   قيدت فى   11-07-2006 برقم 

ايداع    758 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

18 - اسماء عبد المنعم عباس جاد الحق 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8540   قيدت فى   2009-06-15 

برقم ايداع    645 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

19 - عبد الحكيم محمود على ابو حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1655   قيدت فى   24-12-1995 برقم 

ايداع    474 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-23
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20 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد جمال عبدالصبورطيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9449   قيدت 

فى   27-10-2010 برقم ايداع    1283 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-26

21 - محمد فتحى عبدالرسول حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15237   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    1270 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

22 - ابراهيم عبد المنصف ابراهيم شيخ السوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6652   قيدت فى   

21-11-2005 برقم ايداع    1095 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-20

23 - بدوى امين بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13578   قيدت فى   17-12-2015 برقم ايداع    

2207 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

24 - عماد طارق عبد العزيز عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15302   قيدت فى   2017-07-20 

برقم ايداع    1448 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

25 - فوزيه مجدى محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13487   قيدت فى   18-11-2015 برقم ايداع    

2016 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

26 - السيد عبدالنافع السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15406   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    

1782 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

27 - تم تعديل السم التجارى ليصبح احمد بيومى احمد احمد خريص)البيومى للتوريدات واستصلح واستزراع 

الراضى والستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15419   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

1814 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

28 - عماد محمد احمد عباس 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9867   قيدت فى   10-05-2011 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

29 - حسين نصر سيد احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14855   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

224 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

30 - احمد سامى نصر الدين علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15280   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    1392 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

31 - فتحى رجب زكى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9432   قيدت فى   09-01-2014 برقم ايداع    47 

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-08

32 - لبنى عبدالعزيز محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14189   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

1230 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

33 - حلمى سلمه ربيع عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14347   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    1605 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

34 - محمود ناجى عبد الجواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14742   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    2600 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

35 - محمد شحاته محمد الجبالى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15019   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    685 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

36 - فايزه عبد المجيد محروس المعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7728   قيدت فى   13-11-2013 برقم 

ايداع    1340 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-12

37 - صلح محمد بسيونى سالم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10484   قيدت فى   17-04-2012 برقم 

ايداع    495 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

38 - صلح محمد بسيونى سالم 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10484   قيدت فى   17-04-2012 برقم 

ايداع    496 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

39 - صلح نجاح حامد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12915   قيدت فى   14-04-2015 برقم 

ايداع    139 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-13

40 - فوزيه عبدالعزيز محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13421   قيدت فى   25-10-2015 برقم 

ايداع    1878 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24
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41 - عمرو فايز عبد العزيز النحاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15190   قيدت فى   25-05-2017 برقم 

ايداع    1130 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

42 - إبتسام عبدالهادي إبراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4600   قيدت فى   12-03-2001 برقم ايداع    

179 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-11

43 - ابراهيم فتحى ابراهيم البطاوى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9864   قيدت فى   08-05-2011 برقم 

ايداع    608 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

44 - الفيومى للمقاولت والدهانات ) صابر عبد البر على حسن الفيومى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15030   

قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    707 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

45 - عبد العليم عبد المنعم احمد المحروق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13187   قيدت فى   2015-07-21 

برقم ايداع    1315 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

46 - فتحى ابراهيم عبد اللطيف البطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1975   قيدت فى   19-10-1996 برقم 

ايداع    481 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

47 - اسماء محمد محمود محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13554   قيدت فى   08-12-2015 برقم ايداع    

2149 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

48 - عزه حنفى عبد العزيز خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13965   قيدت فى   28-03-2016 برقم ايداع    

713 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

49 - السيد عبداللطيف السيد عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15358   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    1638 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

50 - )الحمد لتجارة الحاصلت الزراعية(- احمد فوزى السيد عبد الواحد 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5284   

قيدت فى   19-08-2002 برقم ايداع    669 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-18

51 - عواد نصر عواد العنانى 0  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6129   قيدت فى   19-09-2004 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-18

52 - السيد محمد السيد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8374   قيدت فى   17-03-2009 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

53 - هانى بدر محمد عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12589   قيدت فى   06-01-2015 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

54 - محمود عبدالرحمن عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15384   قيدت فى   2017-08-24 

برقم ايداع    1726 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

55 - محمد سالم فايد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12476   قيدت فى   18-12-2014 برقم ايداع    

1823 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-17

56 - عاشور محمد عاشور اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15397   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    1760 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

57 - فوزى منير فوزي نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12989   قيدت فى   05-05-2015 برقم ايداع    

881 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

58 - ابراهيم ربيع ابراهيم عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14712   قيدت فى   18-12-2016 برقم 

ايداع    2523 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17
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تجديد شركات

1 - شركه  محمود عبد العظيم احمد السنيطى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4449  قيدت فى  

19-11-2000 برقم ايداع   911 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2025  12:00:00ص

2 - شركة  فتحى عبد الغنى محمد على و شركاه 0   شركة سبق قيدها برقم :   5062  قيدت فى  

10-03-2002 برقم ايداع   177 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2027  12:00:00ص

3 - شركه  محمد ابو الفتوح عفيفى و شركاه 0   شركة سبق قيدها برقم :   4572  قيدت فى  2001-02-18 

برقم ايداع   138 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2026  

12:00:00ص

4 - شركه خالد ربيع وشريكه ) شركه توصيه بسيطه( بعقد عرفى ملخصه مسجل برقم 247 لسنة 2012 شركات 

شبين الكوم مشهر عنة   شركة سبق قيدها برقم :   10875  قيدت فى  12-11-2012 برقم ايداع   1390 وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2022  12:00:00ص

5 - تعديل اسم الشركة لتصبح شركه حاتم احمد محمد التريسى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   10171  

قيدت فى  13-11-2011 برقم ايداع   1348 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/11/2026  12:00:00ص

6 - تم تعديل اسم الشركه لتصبح شركه/ محمد بكر عبدالرحمن يس صقر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

9144  قيدت فى  11-05-2010 برقم ايداع   621 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

7 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   9144  قيدت فى  11-05-2010 برقم ايداع   621 وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

8 - الجمعية التعاونية الستهلكية المنزلية بسرس الليان   شركة سبق قيدها برقم :   706  قيدت فى  

26-07-1992 برقم ايداع   173 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص
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