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قيود أفراد

1 - محمود حسين عبد الهادى بريك تاجر فرد  رأس ماله 71,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2566 ورقم قيد 62702    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - 

الناصرية - ملك / حسين عبد الهادى  بريك

2 - مجدي عبد الهادي علي عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2567 ورقم قيد 62703    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - عنك - 

عزبة حويل - ملك/اشرف عبد الهادي علي

3 - محمد احمد عبد الصمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2572 ورقم قيد 62704    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة 

محافظة الفيوم مركز اطسا - منية الحيط - الفيوم - بملك / محمد خلف رجب محمد

4 - محمد مجدي محمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2575 

ورقم قيد 62706    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم 

ثالث - الفوال برج الفؤاد الدور الثالث  ملك/احمد محمد فؤاد

5 - هدير خالد محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2576 ورقم 

قيد 62707    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - عزبة تادرس مركز 

اطسا الفيوم - ملك/ يونس عبد الجليل ابراهيم

6 - هشام حسن حسين عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2582 

ورقم قيد 62708    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - منشأة رمزى 

الفيوم بملك / سعيد رمضان عبد الشفيع

7 - احمد عزيز سليمان عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

2583 ورقم قيد 62709    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - ش بطل 

السلم الحواتم - بملك / جمال فخرى احمد متولى

8 - ناصر رمضان راشد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2595 

ورقم قيد 62543    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - هوارة عدلن - شارع 

البداله - ملك / ايمن صلح الدين محمد

9 - اسامة محمد رمضان علوانى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2586 

ورقم قيد 62710    محل رئيسى  عن تجارة الدواجن والبيض, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - 

التفتيش محل رقم 7 سوق بحر تنهل ملك / مجلس المدينة ومركز الفيوم

10 - علء محمد صلح علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2591 ورقم قيد 62711    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - 

قسم اول - الدور الثان ش الحريه من ش المحمديه الفيوم - ملك : محمد صلح علي محمد

11 - عزه فاروق مصطفى عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2596 ورقم قيد 62713    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية و اكسسوارتها, 

بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشأه عبد ا - بملك / المير عبدالجواد امين

12 - غاده محمد فتيان زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2598 

ورقم قيد 62714    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشأه دمو - 

ملك : احمد رمضان سيد محمد

13 - عمرو صابر عبد الرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2599 ورقم قيد 62715    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - العدوه 

- ملك/سيده عبد الصادق علي
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14 - ايهاب محمد فوزى فهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2600 

ورقم قيد 62716    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل - ملك/ 

محمد فوزي فهيم شعيب

15 - وائل خلف عشرى عاشور تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2606 

ورقم قيد 38056    رئيسى آخر  عن بيع ادوات كهربائيه ومنزلية, بجهة محافظة الفيوم منية الحيط - اطسا - 

بملك / احمد خلف عشري

16 - محمد روبى على عويس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2622 

ورقم قيد 62717    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - العدوه - بملك/ 

عمرو على حسين حسين

17 - اسلم احمد عبد الفتاح عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2623 ورقم قيد 62718    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - هواره 

عدلن -ملك : عمرو سيد عبد الحفيظ امام

18 - رزق عزت عزيز حنا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2624 ورقم قيد 62719    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - 

اللهون - ملك/اسحق ابراهيم اسعد

19 - محمد سيد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2626 

ورقم قيد 62720    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - 

منشاة دمو - ملك/حسين سيد حسين محمد

20 - محمود محمد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2629 ورقم قيد 62721    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - كفور 

النيل - ملك/حلوتهم محمد مسعد سعداوي

21 - عبير سعداوي عبدالستار سعداوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2631 ورقم قيد 62722    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - كفور 

النيل بملك/ عبد السلم صالح علي زيدان

22 - محمد حمزاوى محمود حمزاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2643 ورقم قيد 36321    رئيسى آخر  عن مكتب لتجارة مواد غذائية جملة, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - 

قسم ثان - شارع عثمان بن عفان باغوص بندر الفيوم - ملك/ فاطمة عبد الحميد سلم احمد

23 - هبه حسن نصر حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2637 ورقم 

قيد 62723    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة محافظة 

الفيوم مركز اطسا - منشأة عبد المجيد - عزبة الوابور الجديدة- ملك/ محمد محمد ابراهيم احمد

24 - حامد سيد مفتاح رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2640 

ورقم قيد 62724    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - 

سنوفر - بملك/ محمد سيد مفتاح رمضان

25 - عمر توبة قطب عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2654 

ورقم قيد 62725    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - 

شارع ابو الفدا العرضى بندر الفيوم - ملك/ فر احمد عبد العال محمد

26 - رجب احمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2673 

ورقم قيد 61548    رئيسى آخر  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم منشأة العشيرى - ملك / علي 

احمد علي محمد
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27 - اسلم يسري محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2662 

ورقم قيد 62726    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة 

الفيوم مركز اطسا - تطون - الفيوم - ملك/يسري محمد احمد

28 - احمد مسعود فتحى صالحين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2663 

ورقم قيد 62727    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -تطون - مركز اطسا 

الفيوم -ملك / عمار سالم غيضان

29 - علي محمود علي عبد السميع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2666 ورقم قيد 62728    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - 

البسيونية - ملك/محمود علي عبد السميع

30 - حارس فتحى مصبح بكر تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2675 

ورقم قيد 62729    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس االعسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - درب زنون ش العريان - الفيوم ملك/ محمد رمضان عبد الفتاح

31 - هشام عيد ربيع خلف تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2676 

ورقم قيد 62730    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل - ملك/

عيد ربيع خلف

32 - محمد حسين جمعه محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2677 

ورقم قيد 62731    محل رئيسى  عن خدمات دش وتجاره اجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر والنترنت, بجهة 

محافظة الفيوم مركز الفيوم - ابجيج - ملك : حسين جمعه محمود محمد

33 - عزت عجايبى ملك مسعود تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2699 

ورقم قيد 56141    رئيسى آخر  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - عزبة الوابور 

الجديدة الفيوم - ملك/ توفيق ابراهيم نصيف

34 - محمد رجب وافي محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2681 

ورقم قيد 62732    محل رئيسى  عن اصلح سيارات, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - الباروديه 

القبيه -ملك/مصطفي رجب وافي محمد

35 - بول سامح فايق غالي تاجر فرد  رأس ماله 800,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2682 

ورقم قيد 62733    محل رئيسى  عن استيراد وتوريد طلمبات ومعدات, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  - 

مساكن السلخانه بندر الفيوم - ملك / راعوث بديع توفيق رياض

36 - فادي عماد امين مسيحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2684 

ورقم قيد 62734    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة اطفال فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها, 

بجهة محافظة الفيوم شارع جمال عبد الناصر برج الماسة بندر الفيوم بملك / محمد رمضان عبدا علي

37 - عرفه سيد عبد الرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2689 ورقم قيد 62735    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة 

الفيوم مركز اطسا - شارع عمر بن الخطاب -ملك/ احمد محمد خليل عبد الرحمن

38 - محمود محمد عبد التواب عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 2696 ورقم قيد 62736    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - دار 

الرماد برج الصيدلي الدور الول علوي- ملك/عبد القادر محمد محمد

39 - ناصر رمضان راشد حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2711 ورقم قيد 62738    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - هوارة 

عدلن شارع البداله بملك / ايمن صلح الدين محمد
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40 - عبد السيد كرم كامل فهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2720 

ورقم قيد 62739    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - الصالحية - 

ملك / ابانوب كرم كامل فهيم

41 - رامز عزت رزق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2730 

ورقم قيد 62740    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الملبس العسكرية واكسسواراتها, بجهة 

محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - شارع النادى بجوار كافيه لبوتار - ملك / ميرا ابراهيم اسحاق / نانسى 

ابراهيم اسحاق

42 - طارق جويه لطفي طاهر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2731 

ورقم قيد 62741    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا العمالة والكمبيوتر, بجهة 

محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشأه عبدا - ملك : حمدي جويه لطفي طاهر

43 - ابراهيم نافع معوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2748 

ورقم قيد 62743    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارت, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - شارع عبد 

العزيز منشيه البكري - ملك : نبيله محمود ابراهيم محمد

44 - محمد شوقي مسعود سعداوي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

2749 ورقم قيد 62744    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل - ملك/شوقي 

مسعود سعداوي

45 - فتحيه جلل رمضان على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2750 

ورقم قيد 62745    محل رئيسى  عن كاره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل - بملك / 

جمال عبد العاطى محمد

46 - محمد عويس فتحي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 2752 

ورقم قيد 62746    محل رئيسى  عن تجاره مصوغات ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من مصلحه دمج 

المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه (, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - 

شارع الحريه كوبري مرزبان -بندر الفيوم - ملك : رشوان ربيع رشوان

47 - احمد عويس علي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2757 

ورقم قيد 62748    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - العتامنه و المزارعه 

- ملك/هاجر جابر حسن جابر

48 - اسلم سعد حسنى سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2762 ورقم 

قيد 62750    محل رئيسى  عن تجارة انتريهات, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم اول - شارع ابو جعفر من 

شارع العامود -ملك / احلم دسوقى محمد

49 - مصطفى رجب رمضان محمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2765 ورقم قيد 62751    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع بالسيارات داخل ج. م. ع بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - 

شارع المدابغ بندر الفيوم - بملك / رجب رمضان محمد الشريف

50 - محمد محمد بركات عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2768 ورقم قيد 62752    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - دار رماد -

شارع بحر تنهل - بندر الفيوم - ملك :  محمد عبد السلم فراج

51 - رمضان شعبان عرفه منجود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2781 ورقم قيد 53103    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات عموميه) فيما عدا الدويه والكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل ملك : مصطفي محمود سيد احمد
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52 - محمد سلمة امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2775 

ورقم قيد 62753    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - قلهانه بملك/ 

احمد سلمة امين محمد

53 - صابرين عبد العال سيد حمزة تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2777 ورقم قيد 62754    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم العدوه -مركز 

الفيوم -ملك / محمود احمد محمد محمود

54 - طاهر محمد خير كمال عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2779 ورقم قيد 62755    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكرية و اكسسواراتها, 

بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول شارع احمد شوقي برج اليمان منشأة لطف ا بملك/ ايمان سيد البدوي 

عبدالرحمن

55 - احمد عبد الحليم عبد الحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2787 ورقم قيد 62756    محل رئيسى  عن محل لتجارة دواحن ) فراخ (, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - 

الصوفي شارع الكيلن ملك / محمد اسماعيل محمد

56 - رامي جمعه خليفه موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2788 

ورقم قيد 62757    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية وادوات منزلية فيما عدا الكمبيوتر, بجهة محافظة 

الفيوم مركز اطسا -قصر الباسل الفيوم - بملك / احمد جمعه خليفه موسى

57 - واعر عرفه عبد التواب محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2789 ورقم قيد 62758    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير  وتوريدات عموميه )فيما عدا الدويه والكمبيوتر 

والعماله (, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - شدموه - ملك : عرفه عبد التواب محمد ابو هشيمه

58 - رمضان جابر عبد الشفيع على تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2790 ورقم قيد 62759    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار الت زراعية, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - 

منشأة عبد المجيد - ملك / محمد جابر عبد الشفيع على

59 - نسمه ناجح طاهر صموئيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2803 

ورقم قيد 62760    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - دمشقين - 

الفيوم ملك : بيتر حلمي شوقي مجلي

60 - ابانوب عماد فايق بيومي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2804 

ورقم قيد 62761    محل رئيسى  عن كارة المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز  الفيوم-كفور النيل-

بملك/ماهر محروس بدروى

61 - السيد رمضان السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2808 

ورقم قيد 62762    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - ابو دفيه - 

بملك / اشرف رمضان السيد

62 - محمد توني حمادي حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2810 

ورقم قيد 62763    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم 0 المرور عزبة 

المراكبي خلف المرور بندر الفيوم بملك/ ايمن محمد مرزق محمد

63 - احمد محمد يس ركابى عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2813 ورقم قيد 62764    محل رئيسى  عن تجاره منظفات صناعية جملة وقطاعى, بجهة محافظة الفيوم قسم 

الفيوم - قسم اول - مساكن التعاونيات كيمان فارس - ملك/ محمد يس ركابى عبد العال

64 - مصطفى رجب جمعه مختار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2818 ورقم قيد 62765    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منها, بجهة محافظة الفيوم مركز 

اطسا-تطون-ملك/ زهراء عبد الكريم كامل
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65 - محمد مساعد عبد السلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2819 ورقم قيد 62766    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة 

الفيوم مركزاطسا-تطون-ملك/ دعاء صالح فاروق محمود

66 - لمياء عبد القادر عبد الستار عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 2825 ورقم قيد 62769    محل رئيسى  عن محل لبيع اعلف لغذاء الحيوان, بجهة محافظة الفيوم مركز 

الفيوم - سيل - ملك/عبد القادر عبد الستار عبد القادر

67 - محمد جميل عبد الستار حافظ تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

2827 ورقم قيد 62770    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشاة 

سكران ملك/ جميل عبد الستار حافظ

68 - كريم وجيه فتحي محمود محمد مدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 2840 ورقم قيد 62771    محل رئيسى  عن تجارة البقالة جملة و قطاعي, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم 

قحافة شارع طابون حازم بندر الفيوم ملك / محمد محمد رشاد مرسي

69 - احمد نادي محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2850 

ورقم قيد 62772    محل رئيسى  عن كارو مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم ابو السعود 

ملك/احلم سيد احمد

70 - خالد والى خالد مؤمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2853 ورقم 

قيد 62773    محل رئيسى  عن مركز طبى للنساء والتوليد, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - المسلة 

برج والى المؤمنين اعى مسجد ولى الصالحين الفيوم - ملك / نيفين والى مؤمن

71 - احمد محمد عبد الفتاح مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2867 ورقم قيد 62775    محل رئيسى  عن محل بيع اسفنج, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - شارع 

الدالي بجوار التامينات الجون -بندر الفيوم - ملك - محمد صبحي جاب ا

72 - رمضان عطيه محمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2868 

ورقم قيد 62776    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - 

ميدان الحواتم -بندر الفيوم -ملك / محمد صبحى جاب ا عطيه

73 - اسلم عصام محمد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 2874 

ورقم قيد 62778    محل رئيسى  عن مكتب تصدير خضراوات و فاكهه, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم ثان 

شارع ابو بكر الصديق حارة القماش بندر الفيوم بملك/ سميرة سيد محمد السويفي

74 - ابو العينين سيد محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2878 ورقم قيد 62779    محل رئيسى  عن تجارة منظفات صناعيه, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم هوارة 

عدلن ملك/حماده قرني احمد امام

75 - رجب قرنى احمد على سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2881 ورقم قيد 62780    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم الحادقة وعزبة الصعيدى - 

ملك/ سيد رجب قرنى احمد

76 - عجمي قرني محمد عبد النبي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2883 ورقم قيد 62781    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة 

محافظة الفيوم مركز الفيوم - العدوه - ملك / قرني محمد عبد النبي عبد ا

77 - ممدوح محمد قطب احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2887 

ورقم قيد 62782    محل رئيسى  عن تجاره العلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - دفنو - بملك / ايمن 

حسن قطب احمد
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78 - اسامه رجب مرسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2888 

ورقم قيد 62783    محل رئيسى  عن ورشة تقطيع اخشاب, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - شارع 

بحر ابجيج العالى علواية سعادة الصوفى ملك/ سامية عبد الحميد رزق

79 - محمد رجب لمين اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2898 

ورقم قيد 62785    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم- العزب - 

ملك/محمد عبد الوهاب محمد

80 - حسن حنفى حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2900 

ورقم قيد 62786    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - المندرة ملك/ سعد عبد القوي 

جاب ا

81 - محمد ابوسيف عبد السميع ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 2903 ورقم قيد 62787    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة 

محافظة الفيوم مركز الفيوم - تلت - ملك / رانيا على محمد على

82 - اسامة رمضان جاب ا مروان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2907 ورقم قيد 62788    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

مركز اطسا - تطون بملك / ماجده رزق فضل

83 - صابر خميس عبد سعداوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2931 

ورقم قيد 56162    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم سيل - مركز الفيوم -ملك/ سهير احمد 

محمد

84 - محمود حمدى صالح محمود فضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2911 ورقم قيد 62789    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب انظمة رى حديثة وطاقة شمسية وحفر ابار 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثانى - وسط البلد شارع 26 يوليو 

ملك/ حمدى صالح محمود

85 - ملك كمال رياض بطرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2913 

ورقم قيد 62790    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل - ملك / 

مارينا وصفى زكرى

86 - محمد لملوم عيد عبد الغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2914 

ورقم قيد 62791    محل رئيسى  عن مكتب لعمال التصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

مركز اطسا - منشاة عبد المجيد - ملك/محمد ابو هشيمة ابراهيم

87 - محمد ابو هشيمه ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2915 ورقم قيد 62792    محل رئيسى  عن مكتب لعمال التصدير فيماعدا المحظور منه, بجهة محافظة الفيوم 

مركز اطسا - منشأة عبد الحميد ملك/ محمد لملوم عيد عبد الغني

88 - محمود شعبان عبد التواب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2916 ورقم قيد 62793    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل 

بملك / احمد محمد احمد جاد ا

89 - ولء جمال صوفي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2920 ورقم قيد 62794    محل رئيسى  عن تجارة العطاره, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - 

السلخانه - امام ورشة حنا للخراطه - ملك/جمال صوفي عبد العزيز

90 - حماده كامل عبد الرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2921 ورقم قيد 62795    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - الفيوم - 

الصالحية  - عزبة ابوبساط - ملك / كرم سالم لطيف فيصل
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91 - ليلي طارق ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2923 

ورقم قيد 62796    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - عزبة المراكبي 

خلف المرور امام باب الفحص - بندر الفيوم ملك/ ايمن محمد مرزوق محمود

92 - محمود جمعه طلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2926 

ورقم قيد 62797    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع وتوريدات فيما عدا العمالة والدوية والكمبيوتر, بجهة 

محافظة الفيوم دار رماد - شارع الشيخ سعد - بندر الفيوم بملك/ ناهد احمد عبد الواحد

93 - احمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2966 

ورقم قيد 47065    رئيسى آخر  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم دمو - مركز الفيوم بملك / 

ناصر علي نور الدين عبدالسلم

94 - شعبان السيد علي عاشور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2945 

ورقم قيد 62798    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا شارع عمر بن الخطاب 

عمارات التعاون الزراعي - مركز اطسا ملك / هناء قرني عبد السميع عبد النبي

95 - سيد سيد احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2947 ورقم 

قيد 62799    محل رئيسى  عن ورشة اصلح شكمانات, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - ابجيج - ملك/جمال 

السيد احمد قنديل

96 - نورا فتحي عبدالستار عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2948 ورقم قيد 62800    محل رئيسى  عن البقالة, بجهة محافظة الفيوم سيل - مركز الفيوم بملك / هانئ حامد 

عبدالستار

97 - مصطفي سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2949 

ورقم قيد 62801    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم 6 شارع 6 اكتوبر من الشارع الجديد - دار 

رماد - الفيوم بملك / احمد رجب ابوسريع

98 - محمد ربيع عبدا رمضان تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2950 

ورقم قيد 62802    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم تلت - مركز الفيوم بملك / 

منصور شعبان احمد عبدالسلم

99 - سليمان فتحي سليمان مرسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 2951 

ورقم قيد 62803    محل رئيسى  عن ترزي, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - العدوه - ملك : فاطمه محروس 

روبي

100 - عمر عبد الفتاح محمود عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 2956 ورقم قيد 62804    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا 

دفنو ملط/ صفاء صلح عبد الكريم

101 - على محمد عبد العليم عبد المنعم عرفة تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 2978 ورقم قيد 57551    رئيسى آخر  عن تجارة حلوى, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - 

شارع الشهيد عطا ا -بندر الفيوم -ملك/ محمد محسن فهمى خليل

102 - سامح سلمة محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2984 

ورقم قيد 61358    رئيسى آخر  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل بملك / اسامه 

جلل احمد محمد

103 - عشري عبد الغني عبد الحميد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 2975 ورقم قيد 62008    رئيسى آخر  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - 

هواره المقطع - هواره المقطه - ملك : سيد رمضان احمد

Page 9 of 33 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

104 - سالم احمد سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2969 ورقم 

قيد 62806    محل رئيسى  عن تجاره خضار و فاكهه, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - مطول - ملك/عادل 

حسين علي ابراهيم

105 - شيمى سيد توفيق حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2982 

ورقم قيد 62807    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - العلم - ملك 

/ ناصر على احمد حسين

106 - شعبان رجب شعبان جابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2985 

ورقم قيد 62808    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة 

الفيوم مركز اطسا - العتامنه والمزارعه - ملك : حماده محمد عبد المجيد

107 - مياده حسن ابراهيم موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2988 

ورقم قيد 62809    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - عزبه 

المراكبي -خلف المرور -بندر الفيوم ملك : ايمن محمد مرزوق

108 - محمد خالد عبد الرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2989 ورقم قيد 62810    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان 

- برج الحمد باغوص -بندر الفيوم - ملك : خالد عبد الرحمن محمد

109 - نجوي احمد محمود مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2991 ورقم قيد 62811    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول 

شارع احمد حلمي مرزوق بجوار التأمين الصحي بندر الفيوم بملك/ محمد حسن علي حسن

110 - عبد ا محمد ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2992 ورقم قيد 62812    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم الزملوطي مركز الفيوم ملك / 

احمد عويس ابراهيم خليل

111 - حسين ربيع قرني محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2998 

ورقم قيد 62813    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

مركز اطسا - الجعافره -ملك : حسن ربيع قرني محمد

112 - محمود احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2999 

ورقم قيد 62814    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية يدوي, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم 

اول - شارع سالم عمر منشية البكرى -ملك / احمد محمود محمد على

113 - سحر ربيع السيد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

3003 ورقم قيد 62815    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة فيماعدا الملبس العسكرية و اكسسواراتها, 

بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم العامريه - ملك/ محمد عاشور رجب عويس
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فروع الفراد

1 - محمد عبد العزيز معوض شعبان  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   2620 ورقم قيد   44889  محل 

فرعى  عن تعبئة مواد غذائيه  بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشأة عبدا - ملك / محمود ايوب محمد السيد

2 - محمد عبد الحكيم عبد الحميد سالم  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   2741 ورقم قيد   60430  محل 

فرعى  عن تجارة زيوت سيارات  بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم اول - كيمان فارس عمارة 30 امام مبنى 

الحوال المدنية - ملك / الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم

قيود الشركات

1 - رمضان محمد كامل عبد العال و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-15 

برقم ايداع    2709 ورقم قيد  62737    مركز عام  عن شركة مقاولت و التصدير فيما عدا المحظور منه 

قانونا و التوريدات العموميه ) فيماعدا توريد العمال و الدوية و الكمبيوتر (  بجهة محافظة الفيوم هوارة المقطع 

- مركز الفيوم - ملك / كامل محمد كامل

2 - سعيد فاروق صادق  و شريكه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    

2761 ورقم قيد  62749    مركز عام  عن محل بقاله تموينيه  بجهة محافظة الفيوم منية الحيط - مركز اطسا 

- ملك/عماد خليدي محمود

3 - ربيع هنداوى على هنداوى و شركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    2824 ورقم قيد  62767    مركز عام  عن استغلل مخبز بلدى نصف الى  بجهة محافظة الفيوم 

عزبة شكر المندره مركز الفيوم ملك / ربيع هنداوى على هنداوى

4 - خالد عبد الحكيم السيد وشريكه شركة  رأس مالها 500.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    

2897 ورقم قيد  62784    مركز عام  عن مخبز بلدي  بجهة محافظة الفيوم قرية قلهانة - مركز اطسا - 

الفيوم بملك / خالد عبد الحكيم السيد

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - حماده محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44146 قيد فى 16-09-2007 برقم ايداع  2111 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

2 - ملك سامى مجلى منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   59406 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع  1231 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/8 وترك التجارة نهائيا

3 - اسلم كرم صلح حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62082 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع  797 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 8-5-2022 لترك التجاره نهائيا

4 - ابانوب عيسي جيد سرجيوس باسليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   50979 قيد فى 07-06-2016 برقم 

ايداع  1745 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

5 - احمد عبد الفتاح احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   61187 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  5633 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ 9 / 5 / 2022 لترك التجارة 

نهائيا

6 - عيد حسن محمد بعبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   61760 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  6686 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 9/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا

7 - سلوى موريس نصيف غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   39894 قيد فى 14-10-2002 برقم ايداع  

1765 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ 10 /5 / 2022 لترك 

التجارة نهائيا

8 - عبد المنعم مصطفى عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52677 قيد فى 14-08-2017 برقم ايداع  

2567 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 10 / 5 /2022 لترك التجارة 

نهائيا

9 - مؤمن فرج جمعه داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   59131 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  502 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 10-5-2022 لترك التجاره نهائيا

10 - عادل عطيه عبيد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62561 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  2199 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 10-5-2022 لترك التجاره نهائيا

11 - صلح عبدا على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30334 قيد فى 22-01-1990 برقم ايداع  191 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/11 وترك التجارة نهائيا

12 - ايمن نجيب السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43449 قيد فى 07-12-2006 برقم ايداع  3431 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

13 - ايمن نجيب السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43449 قيد فى 07-12-2006 برقم ايداع  3432 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسي الخر لشطب الصل

14 - احمد كارم محمود طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   57559 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع  355 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/11 وترك التجارة نهائيا

15 - مصطفى اسماعيل شحات وهيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   61660 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

6494 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 12-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

16 - ناصر رمضان راشد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   62543 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

2160 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 12-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

17 - ناصر رمضان راشد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   62543 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع  

2595 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسي الخر

18 - صلح محمد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   53588 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  6091 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسي الخر بطلب تاشير

19 - فاطمه سيد يوسف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   58217 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع  1891 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اللقيد مشطوب في 15-5-2022 لترك التجارة نهائيا
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20 - محمود محمد معوض عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   60736 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

4727 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 16-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

21 - فوزية محروس على حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   43460 قيد فى 12-12-2006 برقم ايداع  

3475 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 17-5-2022 لترك التجارة 

نهائيا

22 - سلوى خليدى محمود عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43745 قيد فى 25-03-2007 برقم ايداع  

737 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 17-5-2022 لترك التجاره نهائيا

23 - ليلى رمضان على عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46777 قيد فى 15-11-2011 برقم ايداع  

2440 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للوفاة

24 - سعيد فاروق صادق عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49692 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع  

1604 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 17-5-2022لترك التجارة نهائيا

25 - عبد العال فاروق امام عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52877 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع  

3128 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 17/ 5 / 2022 لترك التجارة 

نهائيا

26 - احمد عمر عبد العظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53371 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع  

4289 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 17-5-2022 لترك التجارة 

نهائيا

27 - فتحية حلمى محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21055 قيد فى 06-09-1977 برقم ايداع  2077 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 18 / 5/ 2022 للوفاة

28 - فتحية حلمى محمد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21055 قيد فى 06-09-1977 برقم ايداع  2077 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 18 / 5/ 2022 للوفاة

29 - ناصر يوسف يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   42293 قيد فى 01-01-2006 برقم ايداع  25 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 18-5-2022 لترك التجاره نهائيا

30 - مصطفى محمود محمد صميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   54141 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع  

1694 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/18 وترك التجارة 

نهائيا

31 - جمال محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   57447 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  108 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 18-5-2022 لترك التجاره نهائيا

32 - جمال محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   57447 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع  108 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 18-5-2022 لترك التجاره نهائيا

33 - فتحى عبد الفتاح عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61132 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  5542 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/18 وترك التجارة نهائيا

34 - احمد محمد مهنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39327 قيد فى 20-05-2007 برقم ايداع  1260 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

35 - كاميليا فتحى عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم   46126 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع  478 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى22-5-2022 وترك التجارة نهائيا

36 - ربيع محمد عيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   49216 قيد فى 04-03-2015 برقم ايداع  571 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 22-5-2022 لترك التجاره نهائيا

37 - ممدوح محمد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   53523 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع  133 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 22-5-2022 لترك التجاره نهائيا

38 - شكري صدقي غيط يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   60792 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  4834 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/22 وترك التجارة نهائيا
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39 - محمود شعبان محمد عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61729 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  

6625 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 22-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

40 - ابو العنين سيد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   62494 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  1980 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 22-5-2022 لترك التجارة نهائيا

41 - حسن احمد قطب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33048 قيد فى 19-05-1994 برقم ايداع  878 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 23/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا

42 - طارق أحمد عبد المجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   44328 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع  

2203 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر لشطب المحل الرئيسى

43 - طارق احمد عبد المجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   44328 قيد فى 25-12-2007 برقم ايداع  

2668 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 23/ 5/ 2022 لترك التجارة 

نهائيا

44 - محمد رمضان محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49521 قيد فى 17-05-2015 برقم ايداع  1286 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-5-2022 لشطب المحل الرئيسى 

الخر

45 - سامى ملك عبيد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   52017 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع  886 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/23 وترك التجارة نهائيا

46 - نجلء ابراهيم عبد الجواد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52843 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع  

3049 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/23 وترك التجارة 

نهائيا

47 - جودة معوض جودة عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   53710 قيد فى 05-02-2018 برقم ايداع  599 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-5-2022 لترك التجارة نهائيا

48 - عادل جودة فتح الباب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56306 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  1892 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-5-2022 لترك التجاره نهائيا

49 - سحر محمد عبدالرحمن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   56974 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع  

3575 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

50 - جلل محمد محمد السيد العجري  تاجر فرد سبق قيده برقم   59410 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع  

1239 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

51 - حسن محمد حسن علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   60401 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع  4068 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-5-2022 لترك التجاره نهائيا

52 - عصام بكرى راوى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57638 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  

525 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 24/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا

53 - ورده دياب خميس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60555 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  4385 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 24/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا

54 - احمد عبد السلم ابو بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   60940 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  5165 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 24-5-2022 لترك التجارة نهائيا

55 - ضياء رمضان محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61238 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

5727 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 24-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

56 - علي سلم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   61567 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  6300 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد في 24-5-2022 لترك التجارة نهائيا

Page 14 of 33 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

57 - ولء دينارى عبد العزيز رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   61656 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

6477 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد في 24- 5-2022 لترك التجارة 

نهائيا

58 - سميرة طلعت عبد الحكيم شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   62370 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  

1590 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/24 وترك التجارة 

نهائيا

59 - محمد عيد سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   62624 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  2379 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بأمر محو رقم 36666 في 24-5-2022 لترك 

التجاره نهائيا

60 - رمضان محمود عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58163 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع  

1832 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 25/ 5/ 2022 لترك التجارة 

نهائيا

61 - مديح سامح محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   60521 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  4327 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 25-5-2022 لترك التجاره نهائيا

62 - مديح سامح محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   60521 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  4327 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 25-5-2022 لترك التجاره نهائيا

63 - محمد ابراهيم عبد المنجى نعاس  تاجر فرد سبق قيده برقم   61306 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

5841 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 25 / 5 / 2022 لترك التجارة 

نهائيا

64 - محمد سيد محمد احمد الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61606 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

6390 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 25-5-2022 لترك التجارة 

نهائيا

65 - فوزي عبد الكريم على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   42501 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

6790 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسي الخر بموجب طلب تأشير

66 - فوزي عبد الكريم على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   42501 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

6790 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسي الخر بموجب طلب تأشير

67 - ايمان محمد سيد عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   48177 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع  1799 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 26-5-2022 لترك التجاره نهائيا

68 - محمود مجدى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49248 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع  647 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 26-5-2022 لترك التجارة نهائيا

69 - اشواق محمد بكرى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   56783 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع  3078 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 26-5-2022 لترك النشاط نهائيا

70 - خيرى حسن رمضان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   57975 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع  1398 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 26-5-2022 للوفاه

71 - حماده محمد عبد السلم جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   60987 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

5266 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 26/ 5/ 2022 لترك التجارة 

نهائيا

72 - مصطفى محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61735 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  6638 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى26/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا

73 - سعيد سيد عبد العزيز سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52958 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  3347 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/30 وترك التجارة نهائيا

74 - رضا ربيع عبد العزيز جبيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54023 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع  

1404 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 30 / 5 / 2022 لترك التجارة 

نهائيا
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75 - مراد وحيد مشرقى زهيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   55120 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع  4131 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 30-5-2022 لترك التجارة نهائيا

76 - عبدالغنى سيد فتحى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   56688 قيد فى 20-08-2019 برقم ايداع  

2843 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2022/5/30 وترك التجارة 

نهائيا

77 - مشهور رجب محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   59905 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  

2569 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 30-5-2022 لترك التجاره 

نهائيا

78 - احمد فهمى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   52202 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع  1333 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 31/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا

79 - عصام الدين محمد شعبان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62145 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  

966 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 31-5-2022 لترك التجارة نهائيا

80 - اسماء سيد بكرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62284 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع  1327 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 31/ 5/ 2022 لترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - زينب عبد الهادي فرج عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   61198 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع   

5647 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد فاروق علي عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   55225 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع   4797 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محمد عدلى رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   56523 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع   2424 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - محمد حمزاوى محمود حمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   36321 قيد فى 27-09-1998 برقم ايداع   

1965 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

5 - وهيب فام كليب عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   43853 قيد فى 23-04-2007 برقم ايداع   1029 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

6 - ريمون مجدى زكى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   48422 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع   525 فى 

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

7 - نادر حنا معوض برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم   59283 قيد فى 09-03-2021 برقم ايداع   899 فى 

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

8 - ماجد حبيب مجلي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   50470 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع   337 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد اسماعيل ابراهيم قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   46064 قيد فى 22-02-2011 برقم ايداع   262 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - ريهام محمد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   57643 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع   530 فى 

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

11 - رمضان السيد عمران محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62631 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   

2395 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

12 - محفوظ عياد جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   45373 قيد فى 05-10-2009 برقم ايداع   

1854 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - هدير مجدى فاروق يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   61621 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   6412 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - قرنى ربيع عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   26702 قيد فى 02-04-1985 برقم ايداع   563 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - منى سيد حسين عبد التواب تاجر فرد سبق قيده برقم   59434 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع   1300 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - عادل فاروق فهيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   53994 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع   1326 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

17 - محمد حمزاوى محمود حمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   36321 قيد فى 27-09-1998 برقم ايداع   

1965 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

18 - كامل محمد كامل عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   37870 قيد فى 27-06-2000 برقم ايداع   1308 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - احمد عاشور عبد القادر عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   53444 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع   

4481 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

20 - احمد صلح قرنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   50077 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع   2480 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

21 - محمد عبدالعظيم محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   54547 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع   

2668 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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22 - هشام عبدالتواب عبدا مهلهل تاجر فرد سبق قيده برقم   56573 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع   

2575 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - منال صلح محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   43699 قيد فى 08-03-2007 برقم ايداع   602 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - محمد حمزاوى محمود حمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   36321 قيد فى 27-09-1998 برقم ايداع   

1965 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

25 - جمعه خليل ابراهيم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم   44521 قيد فى 29-04-2008 برقم ايداع   766 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

26 - محمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   49521 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع   1395 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

27 - صدام عوض محمد طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   47973 قيد فى 09-05-2013 برقم ايداع   841 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

28 - يوسف عبدالعال احمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   58097 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع   

1716 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمد علء الدين محمود خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   61047 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   

5378 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

30 - نجلء محمد زكى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   52247 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع   1454 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

31 - عبد ا محمود على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   53975 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع   

1273 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

32 - هانى سيد عبد الجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   53750 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع   706 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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العناوين 

1 - ايه حامد حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    62691 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    2531 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / الحادقة - مركز 

الفيوم ملك / شعبان عبد العزيز قطب

2 - حسين شعبان عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    45437 قيد فى 15-11-2009 برقم ايداع    2130 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 66 شارع ابو المحاسن - الشاذلي - 

العجوزة - الجيزة

3 - ناصر رمضان راشد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    62543 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

2160 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز الفيوم - هوارة عدلن - 

شارع البداله - ملك / ايمن صلح الدين محمد

4 - وائل خلف عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم    38056 قيد فى 17-09-2000 برقم ايداع    1827 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منية الحيط - اطسا - بملك / احمد خلف عشري

5 - محمد عبد العزيز معوض شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    44889 قيد فى 01-12-2008 برقم ايداع    

2076 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشأة عبدا - ملك 

/ محمود ايوب محمد السيد

6 - محمد حسن محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62552 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    2180 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله : مركز الفيوم - ملك : 

علي صلح علي محفوظ

7 - محمد حمزاوى محمود حمزاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    36321 قيد فى 27-09-1998 برقم ايداع    

1965 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثان - شارع 

عثمان بن عفان باغوص بندر الفيوم - ملك/ فاطمة عبد الحميد سلم احمد

8 - ريمون مجدى زكى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    48422 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع    525 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع الدالي - الجون 

- الفيوم بملك / كرستينا سمير صبحي امين

9 - عبيده عويس مدبولى فولى تاجر فرد سبق قيده برقم    51778 قيد فى 24-01-2017 برقم ايداع    286 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله - شارع الدالي الجون 

- بندر الفيوم - ملك : عياد سعد ذكي

10 - رجب احمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61548 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    6278 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشأة العشيرى - ملك / علي احمد علي 

محمد

11 - صلح محمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    53588 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع    313 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الرئيسي الخر الكائن في هوارة 

المقطع -مركز الفيوم بملك/ اسماء محمد شعبان عبد العليم والتى تجارته كارة مواشي وتجارتها

12 - عزت عجايبى ملك مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    56141 قيد فى 11-04-2019 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز اطسا - عزبة الوابور الجديدة 

الفيوم - ملك/ توفيق ابراهيم نصيف

13 - احمد سراج فريد محمود جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    48433 قيد فى 20-03-2014 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله- برج الزراعيين 

التفتيش خلف مستشفي الرمد بندر الفيوم ملك : عبير احمد علي عيد

14 - نعمات على جاد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    56468 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع    2291 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة / شارع كمال فتيح - 

دار الرماد - بندر الفيوم - ملك / مصطفى رمضان محمد
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15 - محمد عبد الحكيم عبد الحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    60430 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    

4119 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم اول - كيمان فارس 

عمارة 30 امام مبنى الحوال المدنية - ملك / الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم

16 - احمد جمال عيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    61070 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    5415 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف رقم 2 شارع سراج الدين من شارع 

الروضه - ملك / يحيى فاروق محمود عبد العزيز

17 - رمضان شعبان عرفه منجود تاجر فرد سبق قيده برقم    53103 قيد فى 06-11-2017 برقم ايداع    

3651 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل ملك : مصطفي 

محمود سيد احمد

18 - حموده عباس عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    41724 قيد فى 23-05-2005 برقم ايداع    961 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله - بلده الجعافره - 

مركز اطسا - ملك : باتعه عبد التواب عبد الحميد سيد احمد

19 - علء الدين هاشم محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    56287 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع    

1849 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع طلبه 

باشا بجوار البوستة القديمة بندر الفيوم بملك / مصطفى محسن محمد

20 - نجلء سيد محمد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    40815 قيد فى 14-04-2004 برقم ايداع    655 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الحادقه شارع احمد 

حلمي مرزوق - الفيوم بملك / محمد صوفي عبدالعزيز

21 - محمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    49521 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    

1395 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسي الخر بناحية 

العزب - مركز الفيوم بملك فياض حلمي فتحي

22 - جمعه محمد احمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    53815 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    850 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع عمر ابن 

الخطاب مركز اطسا - ملك/عادل السيد احمد رسلن

23 - عبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    61682 قيد فى 19-12-2021 برقم 

ايداع    6533 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله - 

شارع اسماعيل الدوري بجوار صيدليه دكتوره هند -بندر الفيوم -ملك : ناصر محمد الحسيني الهادي

24 - ابانوب عماد فايق بباوي تاجر فرد سبق قيده برقم    62761 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    2804 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم كفور النيل مركز الفيوم بملك / ماجد 

محروس بدروس

25 - عزت عويس اسماعيل عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    43000 قيد فى 05-07-2006 برقم ايداع    

2253 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع الشهيد 

محمد ابو شقره - باغوص بندر الفيوم

26 - محمود رمضان محمد عبد شمردن تاجر فرد سبق قيده برقم    62273 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

1313 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة / عزبة رزق 

- دمو - مركز الفيوم - بملك / محمود سعد سيد عبد الجواد

27 - فوزى عبدالكريم على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    42501 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسي الخر التي 

تجارته مكتب رحلت داخل ج م ع والكائن في بندر اطسا - ش بحر الشرق مركز اطسا بملك/ سعيد عبد الحميد 

محمد

28 - صابر خميس عبد سعداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    56162 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع    

1561 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم سيل - مركز الفيوم -ملك/ سهير 

احمد محمد
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29 - احمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    47065 قيد فى 05-03-2012 برقم ايداع    504 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم دمو - مركز الفيوم بملك / ناصر علي نور 

الدين عبدالسلم

30 - خالد محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    51632 قيد فى 22-12-2016 برقم ايداع    3517 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة / شارع سيد درويش 

الحاكوره بندر الفيوم - بملك / محمد احمد حسانين

31 - على محمد عبدالعليم عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    57551 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم اول - شارع الشهيد 

عطا ا -بندر الفيوم -ملك/ محمد محسن فهمى خليل

32 - سامح سلمه محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    61358 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    

5945 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز الفيوم - سيل بملك / اسامه 

جلل احمد محمد

33 - عشري عبد الغني عبد الحميد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    62008 قيد فى 26-01-2022 برقم 

ايداع    529 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز الفيوم - هواره المقطع 

- هواره المقطه - ملك : سيد رمضان احمد

34 - مروه محسن اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    57540 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع    

300 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله : بحوض 

المرحوم عريان بك رقم 253 القطعه رقم 193 بناحيه عزبه عريان البسيونيه -مركز الفيوم - ملك : مروه محسن 

اسماعيل احمد

Page 21 of 33 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - احمد فرج عبدالحميد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  46540 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    

1806وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل الملبس بجعله تجاره الملبس الجلديه فيما 

عدا الملبس العسكريه واكسسواراتها

2 - محمود على عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56410 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع    2152

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / مركز تدريب تنمية بشرية فى ادارة 

اعمال ومساحة وخرائط ونظم المعلومات فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) موافقة امنية 898 /8354 (

3 - هشام ابراهيم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57973 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    1392وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب خدمات نظافة وتأجير اتوبيسات 

واعمال صيانه اجهزة كهربائيه وتوريدات اعلف دواجن واعلف حيوانية والتوريدات العمومية ) فيما عدا العماله 

والدوية والكمبيوتر (

4 - منى حسن ربيع احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50830 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع    1315وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجارة البقاله وتشمل الزيوت بالتجزئة

5 - انجلو فوزي امين ابوسيف تاجر فرد سبق قيده برقم  57109 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع    3869

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعلة / مكتب لتجاره الموتوسيكلت 

والسكوتر وقطع غيارها وتجاره زيوت موتسيكلت

6 - وليد عيد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  59513 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    1515وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعلة / معمل تصنيع البان

7 - داليا محمود ابراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  56734 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    2944

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت و نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي

8 - احمد محمود عبدالمعطى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  51599 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع    

3436وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعلة / تصدير وبذور زراعية فيما 

عدا المحظور منها قانونا

9 - عبد السلم البكرى على محمد معتوق تاجر فرد سبق قيده برقم  54961 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع    

3644وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعلة / مكتب لعمال الستيراد و 

التصدير فيما عدا المحظور منها قانونا وتجارة وتوريدات عمومية فيما عدا الدوية والكمبيوتر والعمالة

10 - احمد محمد مهنى محمد مؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  39327 قيد فى 04-02-2002 برقم ايداع    

271وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله : توريدات عامه وتوكيلت 

تجاريه )فيماعدا الدويه والكمبيوتر والعماله (

11 - اسلم عبد النعيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51584 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    3397وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعلة / تجاره البذور والمبيدات الزراعية

12 - نجلء سيد محمد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  40815 قيد فى 14-04-2004 برقم ايداع    655

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة خردوات

13 - عزت عويس اسماعيل عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  43000 قيد فى 05-07-2006 برقم ايداع    

2253وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله توريدات تجاريه و تصنيع 

موازين

14 - بيشوى كامل نصيف زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  61389 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    5988

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله كاره مواشي وتجارتها

15 - احمد فرج عبدالحميد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  46540 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع    

1806وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ورشة خياطة ملبس جلدية

16 - محمد رمضان محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49521 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    1718

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مخزن لتجارة مواد غذائيه
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17 - كريم مصطفي عبد الحميد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  62369 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

1585وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب و توزيع مواد غذائيه فيما 

عدا العماله و الكمبيوتر و الدويه

18 - عبد ا محمود على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  53975 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    

1273وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب توريدات عامه و متكامله 

و تجميع و تصنيع المنتجات الكهربائيه و انظمه التاريض و العماله الهندسيه

الكيان القانوني

Page 23 of 33 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46540 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2011  برقم ايداع 1,806.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعله الجلد للملبس الجلديه

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55225 وتم ايداعه بتاريخ   

11-11-2018  برقم ايداع 4,797.000 الى : تعديل السمه بجعله : اسمارت ام smart m لتجاره البوفيهات 

ودخول المزادات

3 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60155 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2021  برقم ايداع 3,140.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / بى سمرت للدوات المنزليه

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48422 وتم ايداعه بتاريخ   

16-03-2014  برقم ايداع 525.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها بيت النور لتجارة الدوات الكهربائيه

5 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50895 وتم ايداعه بتاريخ   

16-05-2016  برقم ايداع 1,509.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها ريفرنس للمقاولت

6 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57109 وتم ايداعه بتاريخ   

03-11-2019  برقم ايداع 3,869.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / النجلو لتجاره الموتوسيكلت 

والسكوتر و قطع غيارها وتجاره زيوات الموتوسيكلت

7 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59513 وتم ايداعه بتاريخ   

20-04-2021  برقم ايداع 1,515.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / معمل الستاذ لتصنيع اللبان

8 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54436 وتم ايداعه بتاريخ   

06-06-2018  برقم ايداع 2,408.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / مكانك لتجاره البقاله

9 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   62493 وتم ايداعه بتاريخ   

28-03-2022  برقم ايداع 1,978.000 الى : محمد عبد العليم محمد السيد

10 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51599 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2016  برقم ايداع 3,436.000 الى : تعديل السمة بجعلها / هربس هت للتصدير و البذور 

الزراعية

11 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61621 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2021  برقم ايداع 6,412.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / بيل دونا لتجارة الملبس

12 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51599 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2016  برقم ايداع 3,436.000 الى : تعديل السمة التجاريه بجعلها / هيربس للتصدير والبذور 

الزراعية

13 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58860 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2020  برقم ايداع 2,534.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعله : سنتر شارع عبد العزيز 

لتجاره الدوات المنزليه والمفروشات

14 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40815 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2004  برقم ايداع 655.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها سنيوريتا لتجارة الخردوات

15 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   62761 وتم ايداعه بتاريخ   

22-05-2022  برقم ايداع 2,804.000 الى : ابانوب عماد فايق بباوي

16 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34482 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-04-2016  برقم ايداع 1,172.000 الى : تعديل السمه التجاريه للرئيسي الخر  بجعله روائع فن 

الموبيليا

17 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43000 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2006  برقم ايداع 2,253.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها العز تريد للتوريدات 

التجاريه و تصنيع الموازين

18 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46540 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2011  برقم ايداع 1,806.000 الى : الجلد لخياطة الملبس الجلدية
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19 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49521 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2017  برقم ايداع 1,395.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها هابي فارم لتجارة المواد 

الغذائيه

20 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49521 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2020  برقم ايداع 1,718.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ل يوجد

21 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62369 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2022  برقم ايداع 1,585.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب المين للتوريدات و 

توزيع المواد الغذائيه

الشخاص

1 - لطيف مصطفى لطيف  مدير ادارى المقيد برقم قيد   48215 وتم ايداعه بتاريخ  26-11-2013 برقم ايداع    

1974تم التأشير فى تاريخ   26-11-2013   بــ  ايماء الى خطاب اللجنة رقم 1351 بتاريخ 15/5/2022 

بشأن شركة الندى التخصصى سجل رقم 48215 الفيوم المتضمن اضافة كل من   الدكتور/ لطيف مصطفى 

لطيف مصطفى مدير المستشفى والستاذ /احمد محمد ابراهيم محمد المراقب المالى مجتمعين  امام جميع البنوك 

العاملة فى ج.م.ع وللول حق التوقيع على معاملت المستشفى  ومتعهداتها وله حق تعيين عدة مديرين او وكلء 

مفوضين  وان يوقع عن الشركة منفردا  وله كافة الصلحيات والختصاصات فى ادارة المستشفى  والتعامل مع 

جميع الجهات الخارجية وفى ماعدا ذلك من اختصاصات يتم الرجوع فيه الى اللجنة.

2 - شعبان علي السيد الريفى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   49731 وتم ايداعه بتاريخ  12-07-2015 برقم 

ايداع    1688تم التأشير فى تاريخ   12-07-2015   بــ  

3 - محمد ابو الوفا عبد الشفيع عبد اللطيف  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   57993 وتم ايداعه بتاريخ  

24-06-2020 برقم ايداع    1471تم التأشير فى تاريخ   24-06-2020   بــ  تعين محمد ابو الوفا عبد الشفيع  

عبد اللطيف كوكيل مفوض

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - ابراهيم احمد مرزوق وشريكه شريف صلح ميلد ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم    39867 قيدت فى 

01-10-2002 برقم ايداع   1689 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لنحلل 

الشركه وتمام تصفيتها نهائيا

2 - خالد عبدالحكيم السيد سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    40925 قيدت فى 13-06-2004 برقم ايداع   

1024 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا

3 - تعديل اسم وعنوان الشركة امين محمد امين حبيشى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    23451 قيدت فى 

10-07-1980 برقم ايداع   2284 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتمام 

تصفيتها نهائيا

4 - تعديل اسم وعنوان الشركة امين محمد امين حبيشى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    23451 قيدت فى 

10-07-1980 برقم ايداع   2284 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لحل الشركة 

وتمام تصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله محمد عبدالمنعم ابراهيم حسين وشركاة شركة سبق قيدها برقم     47672 

قيدت فى 20-11-2012 برقم ايداع    2340وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

702,000.000

2 - احمد شعبان عبدالجواد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     60178 قيدت فى 16-08-2021 برقم ايداع    

3197وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

3 - تعديل اسم الشركة بجعله رضوان علي رضوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62615 قيدت فى 

14-04-2022 برقم ايداع    2343وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

العناوين

1 - الجمعية التعاونية الستهلكية المنزلية لمحافظة الفيوم شركة سبق قيدها برقم     54836 قيدت فى 

27-08-2018 برقم ايداع    3354وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل 

عنوان الفرع بجعله 10 شارع الجامع الحادقة الفيوم بملك / يسري محمد عبدالعال البرملجي
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النشاط

1 - احمد شعبان عبدالجواد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     60178 قيدت فى 16-08-2021 برقم ايداع    

3197 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض من تأسيس الشركة بجعله اعمال 

مقاولت متكامله وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والدويه

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62615   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2022 برقم ايداع    2343 الى   تعديل اسم الشركة بجعله رضوان علي رضوان وشريكه

الشخاص

1 - احمد محمد حلمى عثمان  خروج   المقيد برقم قيد    62615   وتم ايداعه بتاريخ    14-04-2022 برقم 

ايداع   2343 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خروج الشريك من الشركة بعد استلمه كافة الحقوق 

القانونية

2 - رضوان على رضوان على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62615   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   2343 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  له حق الدارة الدارة والتوقيع 

واتخاذ كافة الجراءات القانونية نيابة عن الشركة بأسمها وتحت عنوانها منفردا وله حق التعامل مع البنوك 

التجارية والصناعية بكافة انواعها من القتراض وارهن و غلق وفتح الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات التي تصدر باسم الشركة وله حق توكيل وتفويض الغير منفردا وذلك فيما يخص باعمال الشركة
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تجديد افراد

1 - احمد على محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36144   قيدت فى   05-07-1998 برقم ايداع    

1400 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-04

2 - حماده محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44146   قيدت فى   16-09-2007 برقم ايداع    

2111 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-15

3 - عبدالحميد عبدالهادى عبدالمجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46327   قيدت فى   2011-06-05 

برقم ايداع    1119 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

4 - احمد عدلى سيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52316   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

1636 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

5 - مصطفى عبدالقادر عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35279   قيدت فى   01-06-1997 برقم ايداع    

1011 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

6 - حامد عبدربه عبد الغنى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50515   قيدت فى   15-02-2016 برقم 

ايداع    443 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

7 - ابانوب عيسي جيد سرجيوس باسليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50979   قيدت فى   2016-06-07 

برقم ايداع    1745 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

8 - احمد اسماعيل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51985   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

810 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

9 - سلوى موريس نصيف غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39894   قيدت فى   14-10-2002 برقم ايداع    

1765 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-13

10 - احمد صلح قرنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50077   قيدت فى   01-11-2015 برقم ايداع    

2480 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

11 - احمد عشرى شعبان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50818   قيدت فى   26-04-2016 برقم ايداع    

1287 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

12 - صلح عبدا على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30334   قيدت فى   22-01-1990 برقم ايداع    

191 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

13 - ايمن نجيب السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43449   قيدت فى   07-12-2006 برقم ايداع    

3431 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

14 - ايمن نجيب السيد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43449   قيدت فى   07-12-2006 برقم ايداع    

3432 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

15 - محمد رمضان محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49521   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    

1395 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

16 - مصطفى محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51938   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    687 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

17 - عماد محمد الباهى عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52011   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    871 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

18 - حليمة على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30725   قيدت فى   12-08-1990 برقم ايداع    1402 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-11

19 - مفرح ميخائيل حنين بركه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43754   قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    

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

20 - ريهام محمود صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46168   قيدت فى   07-04-2011 برقم ايداع    

633 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

21 - وليد احمد عبدالعال عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42907   قيدت فى   11-06-2006 برقم ايداع    

2001 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10
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22 - احمد عبد ا محمد عبد المنطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43849   قيدت فى   22-04-2007 برقم 

ايداع    1012 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

23 - محمود سعد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47071   قيدت فى   07-03-2012 برقم ايداع    

536 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

24 - ماجد حبيب مجلي جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50470   قيدت فى   07-02-2016 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-06

25 - محمد حسن احمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50895   قيدت فى   16-05-2016 برقم ايداع    

1509 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

26 - ياسر محمد عيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51813   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

27 - اسلم على نادى خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52197   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

28 - محمود محمد خطيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52365   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

1751 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

29 - احمد انور اسحق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35154   قيدت فى   23-03-1997 برقم ايداع    

570 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

30 - محفوظ عياد جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45373   قيدت فى   05-10-2009 برقم 

ايداع    1854 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-04

31 - محمد محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49272   قيدت فى   16-03-2015 برقم ايداع    

719 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

32 - قرنى ربيع عيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26702   قيدت فى   02-04-1985 برقم ايداع    

563 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

33 - عماد فتحى توفيق محمد طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35021   قيدت فى   07-01-1997 برقم 

ايداع    53 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-06

34 - فوزية محروس على حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43460   قيدت فى   12-12-2006 برقم 

ايداع    3475 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

35 - سلوى خليدى محمود عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43745   قيدت فى   25-03-2007 برقم 

ايداع    737 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

36 - ليلى رمضان على عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46777   قيدت فى   15-11-2011 برقم 

ايداع    2440 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

37 - احمد صديق رزق عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47052   قيدت فى   27-02-2012 برقم 

ايداع    463 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

38 - خالد محمود سيف النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42584   قيدت فى   22-03-2006 برقم ايداع    

1004 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

39 - رمضان صابر صابر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47226   قيدت فى   17-05-2012 برقم 

ايداع    1013 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

40 - محمد يحي محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49173   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

495 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

41 - محمود سالم على عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51803   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

350 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

42 - عامر دسوقى سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51880   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

553 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

43 - محمد عبدالله سعد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52172   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    

1253 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08
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44 - محمد عبدالعليم عبدالمنعم خليل ابراهيم على عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33951   قيدت فى   

17-05-1995 برقم ايداع    778 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2015-05-16

45 - سامح صلح شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34482   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

46 - احمد محمد مهنى محمد مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39327   قيدت فى   04-02-2002 برقم 

ايداع    271 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

47 - احمد محمد مهنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39327   قيدت فى   20-05-2007 برقم ايداع    

1260 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

48 - محمود هاشم على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39584   قيدت فى   21-05-2002 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

49 - كاميليا فتحى عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46126   قيدت فى   22-03-2011 برقم 

ايداع    478 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

50 - ربيع محمد عيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49216   قيدت فى   04-03-2015 برقم ايداع    

571 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

51 - اسلم عبد النعيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51584   قيدت فى   08-12-2016 برقم ايداع    

3397 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

52 - تعديل السم التجارى بجعله عبد الوارث محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20850   قيدت فى   

21-05-1977 برقم ايداع    1468 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-20

53 - حسن احمد قطب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33048   قيدت فى   19-05-1994 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

54 - نجلء سيد محمد فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40815   قيدت فى   14-04-2004 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-13

55 - طارق أحمد عبد المجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44328   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    2203 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-04

56 - طارق احمد عبد المجيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44328   قيدت فى   25-12-2007 برقم 

ايداع    2668 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

57 - محمود عبدالمنعم محمود محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45753   قيدت فى   2010-07-08 

برقم ايداع    2274 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

58 - سحر فؤاد احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48215   قيدت فى   26-11-2013 برقم ايداع    

1974 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

59 - فتحى رجب امين عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51768   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

261 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

60 - سامى ملك عبيد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52017   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

886 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

61 - محمود محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43935   قيدت فى   27-05-2007 برقم ايداع    

1300 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

62 - رمضان على رياض سلومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51544   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

3294 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

63 - سامح صلح شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34482   قيدت فى   13-04-2016 برقم ايداع    

1172 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

64 - محمود على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39250   قيدت فى   08-01-2002 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07
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65 - عمار كامل ابوالعنين ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42953   قيدت فى   22-06-2006 برقم 

ايداع    2111 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

66 - عزت عويس اسماعيل عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43000   قيدت فى   05-07-2006 برقم 

ايداع    2253 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

67 - منال صلح محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43699   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

68 - مصطفى محمود سنوسى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51980   قيدت فى   2017-03-07 

برقم ايداع    793 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

69 - جمعه خليل ابراهيم طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44521   قيدت فى   29-04-2008 برقم ايداع    

766 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

70 - ايمان محمد سيد عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48177   قيدت فى   06-11-2013 برقم ايداع    

1799 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

71 - محمود مجدى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49248   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    

647 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

72 - رجب حسن محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52165   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1239 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

73 - مكرم سليمان رزق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52234   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

1414 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

74 - شعبان محمد عطية عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52337   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

1704 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

75 - عواطف عبدالتواب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35272   قيدت فى   29-05-1997 برقم ايداع    

992 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

76 - سيد حسنى روبى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37923   قيدت فى   19-07-2000 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-07-18

77 - ثروت احمد محمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43635   قيدت فى   20-02-2007 برقم ايداع    

421 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

78 - احمد سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47065   قيدت فى   05-03-2012 برقم ايداع    

504 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

79 - شعيب محمود عبدالتواب سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47255   قيدت فى   29-05-2012 برقم 

ايداع    1096 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

80 - رجب على عبدالكريم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49053   قيدت فى   22-01-2015 برقم 

ايداع    213 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

81 - هدي محمد حمدي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49731   قيدت فى   12-07-2015 برقم ايداع    

1688 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

82 - بلل احمد غريب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50810   قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    

1264 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

83 - ابراهيم كمال ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52146   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

1169 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

84 - فائقة ابراهيم عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24641   قيدت فى   08-02-1982 برقم ايداع    

353 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

85 - نجلء محمد زكى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52247   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

1454 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

86 - مروه السيد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49139   قيدت فى   15-02-2015 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14
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87 - رفاعى احمد محمود رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49391   قيدت فى   15-04-2015 برقم ايداع    

982 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-14

88 - احمد فهمى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52202   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15
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تجديد شركات

1 - مينا مجدى عوض ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52312  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   

1626 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

2 - محمد رضوان رمضان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52242  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   

1440 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

3 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله عادل وامير كامل ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   11915  قيدت فى  

26-02-1955 برقم ايداع   130 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2025  12:00:00ص

4 - حسام السيد عبدالمقصود علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   50969  قيدت فى  05-06-2016 برقم 

ايداع   1721 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  

12:00:00ص

5 - نور الدين عبد العظيم عبد الحافظ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52205  قيدت فى  2017-04-16 

برقم ايداع   1341 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص

6 - جمال مهلهل عبدالمقصود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33938  قيدت فى  1995-05-07 

برقم ايداع   748 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2025  

12:00:00ص

7 - عبد العليم محمود عبد الغفار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   36090  قيدت فى  08-06-1998 برقم 

ايداع   1231 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2023  

12:00:00ص

8 - نور عزت عبد الحميد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   39945  قيدت فى  23-11-2002 برقم ايداع   

1986 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2022  12:00:00ص

9 - رجب سيد حسن طلبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44958  قيدت فى  12-01-2009 برقم ايداع   

106 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2019  12:00:00ص

10 - حامد حسن حامد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   48528  قيدت فى  13-05-2014 برقم ايداع   

871 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2024  12:00:00ص

11 - تعديل اسم وعنوان الشركه بجعله شعبان على محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19897  قيدت فى  

24-02-1976 برقم ايداع   311 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2026  12:00:00ص

12 - محمد عبدالتواب مخلوف وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   47237  قيدت فى  22-05-2012 برقم 

ايداع   1047 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  

12:00:00ص

13 - تعديل اسم وعنوان الشركة امين محمد امين حبيشى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23451  قيدت 

فى  10-07-1980 برقم ايداع   2284 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2025  12:00:00ص

14 - محمود على حسن البنا وشربكة   شركة سبق قيدها برقم :   35234  قيدت فى  06-05-1997 برقم ايداع   

830 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

15 - جمعه شعبان توفيق عطيه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   42310  قيدت فى  08-01-2006 برقم 

ايداع   104 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2026  12:00:00

ص
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