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قيود أفراد

1 - نهله فرج عبدالعليم عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

744 ورقم قيد 9736    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه, بجهة محافظة الفيوم طبهار ملك/احمدالسيد احمد 

السبوشي

2 - رامي جمعه سعد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 745 

ورقم قيد 9737    محل رئيسى  عن كارة لتربية المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفر عبود ملك/جمعه 

سعد عبدالعظيم محمد

3 - عبدالتواب عيد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 746 

ورقم قيد 9738    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الفيوم بندرابشواي-الوحده المحليه ابوشنب 

البحريه-ملك/احمد محمود حسين

4 - عبدالسلم حافظ السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 748 

ورقم قيد 9739    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسيه, بجهة محافظة الفيوم شعلن-عزبه شايده-ملك/خالد 

فتحى عبدالعليم

5 - محمد جمال كامل عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 749 

ورقم قيد 9740    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم القريه الولي-ملك/جمال كامل 

عبداللطيف

6 - طارق حمدي احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 756 ورقم 

قيد 9741    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم قوته-ملك/اسلم حمدي احمد حسين

7 - احمد محمد سعد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 759 ورقم قيد 

9743    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ابوعيطه-النصاريه ملك/ناصر محمد سعد سعيد

8 - اسامه محمد عبدالجواد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

760 ورقم قيد 9744    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله 

والكمبيوتر والنترنت والدويه(, بجهة محافظة الفيوم كفر عبود ملك/ابراهيم محمد عبدالجواد اسماعيل

9 - محمد علي محمد عجمي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 762 

ورقم قيد 9745    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه-ملك/احمد علي محمد عجمي

10 - محمد احمد ابراهيم شرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 763 

ورقم قيد 9746    محل رئيسى  عن مكتب تصدير)فيما عدا المحظور منه قانونا(, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه 

ملك/فرج سعد عبدالصمد عبدالفتاح

11 - احمد فرج عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 764 

ورقم قيد 9747    محل رئيسى  عن محل لتجارة الفاكهه, بجهة محافظة الفيوم شارع الملك الصالح -المنشيه ملك/

احمد السيد محمد حسن

12 - فؤاد مصطفى فؤاد السيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 766 

ورقم قيد 9748    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه-ش البحر-ملك/مصطفي 

السيد راضى

13 - خالد قرني صادق سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 776 ورقم 

قيد 9749    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه )فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت 

والدويه(, بجهة محافظة الفيوم عزبة الشيمي -قارون ملك/محمد علي السيد علي
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14 - كريم سويرى يونس مرضى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 789 

ورقم قيد 9750    محل رئيسى  عن كاره لتربيه المواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المفارق-ملك/اسماعيل 

سعد احمد محمد

15 - سعيد حجاج سعيد ابوسريع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 790 

ورقم قيد 9751    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضاعه داخل ج.م.ع)بعد الحصول على الترخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة الفيوم بندر يوسف الصديق - القريه الولى ملك/ حجاج 

سعيد ابوسريع حسن

16 - محمد حسنى رجب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 791 

ورقم قيد 9752    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير)فيما عدا المحظور منه قانونا(, بجهة محافظة الفيوم 

بندرابشواي-شارع البترول امام نادي ابشواي الرياضي-ملك/حسني رجب يوسف

17 - سهام سعيد ياسين عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 793 

ورقم قيد 9753    محل رئيسى  عن مكتب توريدات)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه(, 

بجهة محافظة الفيوم النزله والربع-الربع-بجوار مسجد علي مبارك-ملك/سعيد ياسين عبدالعظيم محمد

18 - محمود عزيز عبدالعاطى جابر تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 794 

ورقم قيد 9754    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات و اسمده زراعيه, بجهة محافظة الفيوم الخلطه ملك/ انور 

شريف محمود

19 - احمد السيد يوسف عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 796 

ورقم قيد 9755    محل رئيسى  عن تجاره وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم العجميين-ملك/ضحي علي 

يوسف عبدالكريم

20 - رمضان محمود عبدالمجيد جنيدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

802 ورقم قيد 9756    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم كفرعبود-ملك/محمد احمد 

عبدالمجيد جنيدي

21 - رمضان محمد عبدالبارى دويدار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

804 ورقم قيد 9757    محل رئيسى  عن مكتب توريد خرده, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواى - بجوار فرع 

اتصالت ملك / حجاج سعد عبدالرحمن

22 - شعبان منصور عبدالرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

805 ورقم قيد 9758    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم كفرعبود-ملك/ربيع منصور 

عبدالرازق محمد

23 - محمد منصور عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

806 ورقم قيد 9759    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه(, بجهة محافظة الفيوم خلف الدارة الزراعية -بندر ابشواي ملك/مرقس ملك اسكندر

24 - عماد عبدالبصير عبدالعاطي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

807 ورقم قيد 9760    محل رئيسى  عن تجاره زيوت سيارات مستعمله وخرده, بجهة محافظة الفيوم الصعايده 

القبليه-الصعايده-ملك/عبدالبصير عبدالعاطي سعيد خفاجه

25 - مصطفى محمد عبدالمعبود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

810 ورقم قيد 9761    محل رئيسى  عن تجاره وتصنيع اثاث, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-صميده صالح-

ملك/ابراهيم محمد عجمى سعد

26 - احمد عبدالتواب علي منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 812 

ورقم قيد 9762    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت العامه, بجهة محافظة الفيوم الريان-ملك/محمد عبدالتواب 

علي منصور
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27 - محمد عبدالحليم عبداللطيف رحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

814 ورقم قيد 9763    محل رئيسى  عن كاره لتربيه المواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الشواشنه-عزبه 

بركه قصر الجبالي-ملك/حمدي محمد محمد عبدا

28 - محمد مصطفى حسن متولى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 815 

ورقم قيد 9764    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه ) ماعدا توريدات العماله و الكمبيوتر و 

النترنت و الدويه(, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواى - المنشيه ملك/ هند محمد عبدالرحيم محمد

29 - رندا عبدالعزيز حسن  عبدالباقي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

817 ورقم قيد 9765    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الشواشنه-دار عيشه-ملك/

حسناء حميده محمد مبروك

30 - محمد شعبان هاشم حسن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 820 

ورقم قيد 9766    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم طحاوي-شارع طحاوي-ملك/شعبان 

هاشم حسن محمد

31 - محمد عبدالتواب عويس علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 821 

ورقم قيد 9767    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ابودنقاش ملك/عبدالتواب عويس علي

32 - السيد مصطفي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 822 

ورقم قيد 9768    محل رئيسى  عن مقهي, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو-شارع الجلء بجوار المطحن-بملك/

ربيع عبدالرازق مراد

33 - احمد توبه عبدالعال السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 826 

ورقم قيد 9769    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة الفيوم النزله و الربع ملك/ راضى محمد عيد 

السيد

34 - سيد علي محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 828 

ورقم قيد 9770    محل رئيسى  عن تجارة الدوات  المنزليه, بجهة محافظة الفيوم سنروالقبليه ملك/علي مجدي 

علي حسن

35 - حسام حسن احمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 838 ورقم 

قيد 9771    محل رئيسى  عن تجاره بقاله تموينيه, بجهة محافظة الفيوم زيد-السقعي-ملك/حسن  احمد  قطب 

احمد

36 - احمد صلح علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 839 ورقم 

قيد 9772    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم النصاريه-ملك/فاديه محمد محمد عفال

37 - ممدوح السيد محمود عبدالباري تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

840 ورقم قيد 9773    محل رئيسى  عن تربية حمام وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم طبهار -خلف الجمعيه 

الزراعية مفارق طبهار ملك/محمد جمعه السيد محمود عبدالباري

38 - احمد غانم السيد غانم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 841 ورقم 

قيد 9774    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المحظور منها قانونا(, بجهة محافظة الفيوم 

شارع سعد زغلول ملك/شعبان غانم السيد غانم

39 - محمد عيد محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 844 ورقم قيد 

9775    محل رئيسى  عن ورشه اصلح رديتر سيارات, بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي-ملك/ابراهيم يوسف 

محمد
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40 - ناصر محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 848 ورقم 

قيد 9777    محل رئيسى  عن تجاره مخصبات وبذور زراعيه, بجهة محافظة الفيوم حنا حبيب-ملك/صابر السيد 

عبدالجواد سلطان

41 - محمد خيرت عزت محمد محمود الدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 853 ورقم قيد 9778    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه(, بجهة محافظة الفيوم شارع الحريه -طبهار ملك/ربيع حسانين علي

42 - عبدالرحمن سمان سعيد خليل القماطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 854 ورقم قيد 9779    محل رئيسى  عن توريد خرده وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم شارع الملك الصالح 

المنشي -ملك/طه ربيع زكي

43 - طه حسين الساعدي علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 855 

ورقم قيد 9780    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم كفر عبود-بملك/ابراهيم محمد 

عبدالواحد

44 - عمر محمد نبيل عمر السيد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 866 

ورقم قيد 6408    رئيسى آخر  عن كافيتريا, بجهة محافظة الفيوم العجميين-شربا العجميين -ملك/محمد نبيل 

عمرالسيد

45 - خالد محمد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 864 

ورقم قيد 7919    رئيسى آخر  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الفيوم العجميين ملك/سحر مصطفى 

محمد عبدالعال

46 - احمد عيد علي عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 857 ورقم قيد 

9781    محل رئيسى  عن معرض بيع رخام, بجهة محافظة الفيوم غرب السوق-الشواشنه ملك/حماده عبدالتواب 

احمد

47 - هاله احمد رشدي عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 858 

ورقم قيد 9782    محل رئيسى  عن محل بيع فواكه وخضروات, بجهة محافظة الفيوم شارع الجبانه بناحية مسجد 

عزام ملك/امين علي متولي

48 - محمد حماد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 859 ورقم 

قيد 9783    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم قصر الجبالى ملك/ عازة اسحق مصطفى عبدالجواد

49 - مصطفى عدلى ابراهيم عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

870 ورقم قيد 9784    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو - شارع بورسعيد ملك/ 

مصطفى ربيع عبدالمحسن يعقوب

50 - شعبان عبدالقادر عبدالباري عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 871 ورقم قيد 9785    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم برباش ملك/ وليد 

عبدالقادر عبدالبارى

51 - رمضان عمر سيد سعداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 872 

ورقم قيد 9786    محل رئيسى  عن تجاره زجاج منزلي, بجهة محافظة الفيوم الجيلني-بملك/عمر سيد سعداوى

52 - محمد فتحى محمدعبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 874 

ورقم قيد 9787    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم المشرك-المشرك بحري-ملك/فتحي 

محمد عبدالسلم
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53 - حسين سالم عبدالتواب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 875 

ورقم قيد 9788    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم الجيلني ملك/رمضان سالم عبدالتواب 

محمد

54 - معاز شعبان علواني عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

876 ورقم قيد 9789    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار توك توك, بجهة محافظة الفيوم النزله والربع-بجوار 

مركز شباب الربع-بملك/علي عبدالعزيز مهدي

55 - سامح كمال الدين محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

877 ورقم قيد 9790    محل رئيسى  عن تجارة بقاله تموينية, بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي ملك/محمد 

كمال الدين محمد

56 - عطيه عبدالستار علي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 878 

ورقم قيد 9791    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي ملك/علي عبدالستار علي 

عطيه

فروع الفراد

قيود الشركات

1 - بدوي شحات عبدالقوي وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

757 ورقم قيد  9742    مركز عام  عن مكتب للمقاولت العامة المتكامله  بجهة محافظة الفيوم شعلن- الشيخ 

سليمان ملك/شحات عبدالقوي حسن

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   1801 قيد فى 17-02-2001 برقم ايداع  114 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

2 - حنان ماهر لطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1914 قيد فى 05-06-2001 برقم ايداع  312 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

3 - منى السيد عبد العظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3742 قيد فى 14-06-2006 برقم ايداع  628 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

4 - منير لوقا غبور داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   4062 قيد فى 19-03-2007 برقم ايداع  157 وفى تاريخ  

15-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

5 - احمد عبد العظيم يوسف علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7545 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع  1562 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

6 - رمضان ابوحواش السيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   9535 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  107 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

7 - جمال محمود عبد المجيد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3077 قيد فى 25-06-2005 برقم ايداع  375 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

8 - محمد السيد محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9539 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  112 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيدمشطوب لترك النشاط نهائيا

9 - حماد توفيق محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8170 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع  51 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

10 - نجلء شعبان علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9116 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  979 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

11 - احمد عبد الحليم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   2388 قيد فى 24-05-2003 برقم ايداع  144 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

12 - السيد مصطفى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   5088 قيد فى 26-10-2011 برقم ايداع  577 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

13 - محمود ماهر امام سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8360 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع  423 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

14 - رمضان محمد عبدالحميد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8390 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  

477 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

15 - منى سيد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9113 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  976 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

16 - نسمه علي رزق دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9115 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  978 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

17 - ابتسام علي رزق دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9131 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  1000 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

18 - ابراهيم محمد احمد علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4131 قيد فى 08-05-2007 برقم ايداع  266 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

19 - ناديه روبي محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8855 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  343 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

20 - عزه عزت محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9549 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  166 وفى 

تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

21 - عبدالناصر طه عبد ربه عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8628 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع  

962 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
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22 - عبد الرحمن حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7400 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

1112 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

23 - محمد عبدالمنعم عبدالبديع عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9400 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع  

1556 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

رأس المال

1 - احمد ناجي مصطفى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   6143 قيد فى 26-04-2016 برقم ايداع   307 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - اسامه بكار فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   3771 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع   681 فى 

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

3 - علي محمد جمعة جوده تاجر فرد سبق قيده برقم   7793 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع   418 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

4 - ايمان عبد التواب محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   523 قيد فى 19-02-1997 برقم ايداع   17 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - احمد محمد احمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   7325 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع   920 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - علي عرفه رياض جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   7879 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع   587 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - شعبان عبد العليم خميس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7387 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع   

1088 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - نفين فوزي حنا حنين تاجر فرد سبق قيده برقم   7652 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع   163 فى تاريخ  

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

9 - مصطفي احمد سيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   9507 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع   34 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

10 - محسن احمد محمد سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم   8650 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع   1024 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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العناوين 

1 - شعبان عبد العليم خميس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    7387 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    

1088 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله المشرك قبلي 

ملك/عادل سعد عطيه رحيم

2 - مصطفي احمد سيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    9507 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    34 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ابوشنب بملك/صفيه 

علي عبدالحليم

3 - عمر محمد نبيل عمر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    6408 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع    17 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم العجميين-شربا العجميين -ملك/محمد نبيل 

عمرالسيد

4 - خالد محمد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    7919 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع    683 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم العجميين ملك/سحر مصطفى محمد 

عبدالعال

5 - خالد حسن عبدالحكم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    9216 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    1181 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قوته-القريه الولى 

ملك/احمد محمود علي احمد

النشاط

1 - اسامه بكار فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  3771 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع    681وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشة اصلح سيارات

2 - اسامه بكار فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  3771 قيد فى 21-07-2014 برقم ايداع    323وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تصدير )فيما عدا المحظور منه قانونا(

3 - شعبان عبد العليم خميس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7387 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع    

1088وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة ادوات منزلية

4 - مصطفي احمد سيد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  9507 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    34وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تعبئه وتوزيع مواد غذائيه

5 - محسن احمد محمد سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم  8650 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    1024وفى 

تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجهيز وتجفيف اعشاب ونباتات عطريه 

وتصدير )فيما عدا المحظور منها قانونا(

6 - يوسف شعبان عبدالغفار جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  8140 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع    1305

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/تخريز بلستيك

7 - يوسف شعبان عبدالغفار جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  8140 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع    1305

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/تخريز بلستيك

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2466 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2003  برقم ايداع 292.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها التقوى لتجارة السمنت والجبس 

وحديد التسليح بالقطاعي والجمله

2 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7387 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-2018  برقم ايداع 1,088.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعلها الدب البيض

3 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9507 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2022  برقم ايداع 34.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها المستقبل للتعبئه وتوزيع المواد الغذائيه

4 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8650 وتم ايداعه بتاريخ   

06-12-2020  برقم ايداع 1,024.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها البركه لتجهيز وتجفيف اعشاب 

ونباتات عطريه وتصدير

5 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8140 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-2019  برقم ايداع 1,305.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها المانه لتخريز البلستيك

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال
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العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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تجديد افراد

1 - عبد الفتاح ممدوح محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4151   قيدت فى   27-05-2007 برقم 

ايداع    303 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

2 - محمود محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1801   قيدت فى   17-02-2001 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

3 - محمود محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6440   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

127 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

4 - احمد حسين عطيه ا منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5233   قيدت فى   04-06-2012 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

5 - حنان ماهر لطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1914   قيدت فى   05-06-2001 برقم ايداع    

312 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

6 - سهيره حسن رمضان شتات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1945   قيدت فى   01-07-2001 برقم ايداع    

358 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-30

7 - منى السيد عبد العظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3742   قيدت فى   14-06-2006 برقم ايداع    

628 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

8 - اسامه بكار فهيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3771   قيدت فى   21-07-2014 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

9 - اسامه بكار فهيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3771   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

681 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

10 - محمود شعبان محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6459   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    163 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

11 - احمد مصرى عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2930   قيدت فى   03-04-2005 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-02

12 - جمال محمود عبد المجيد مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3077   قيدت فى   25-06-2005 برقم 

ايداع    375 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-24

13 - علء الدين عبد الكريم عبد الغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   980   قيدت فى   29-04-2000 برقم 

ايداع    137 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

14 - جمال طه محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5218   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

230 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

15 - محمد جمعه احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5223   قيدت فى   16-05-2012 برقم ايداع    

256 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

16 - خالد ممدوح حسين امين زكريا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6467   قيدت فى   21-02-2017 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

17 - مارى فوزى حنا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2164   قيدت فى   29-04-2002 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

18 - السيد مصطفى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5088   قيدت فى   26-10-2011 برقم ايداع    

577 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

19 - محمد سيد عطيه ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5236   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

290 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

20 - السيد خيري السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6592   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

492 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

21 - ابراهيم محمد احمد علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4131   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

266 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07
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22 - محمد احمد محمود عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6520   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

326 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

23 - احمد مرزوق صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6624   قيدت فى   21-06-2017 برقم ايداع    

576 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

24 - عصام عشرى عبد الحفيظ عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4918   قيدت فى   2011-03-30 

برقم ايداع    136 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

تجديد شركات

1 - معبد محمد ابو زيد جاد ا و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5194  قيدت فى  28-03-2012 برقم 

ايداع   164 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  12:00:00

ص

2 - عبد السلم السيد عبد السلم يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2173  قيدت فى  2002-05-25 

برقم ايداع   164 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

3 - حسن سعد سيف صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4004  قيدت فى  04-02-2007 برقم ايداع   

53 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2027  12:00:00ص
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