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قيود أفراد

1 - صابرين عيد توفيق حمزه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1572 

ورقم قيد 13876    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة دون الزى العسكرى, بجهة محافظة الفيوم درب 

حرازه امام مخبز الهادى بندر الفيوم ملك/عبدا سمير جمعه عبداللطيف

2 - وليد محمود امام ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1573 

ورقم قيد 13877    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )فيما عدا العماله والدويه والكمبيوتر( ورحلت 

داخل ج م ع فيما عدا السياحيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري والداخلي 

والدولي, بجهة محافظة الفيوم حاره زنون شارع مصطفي كامل بندر الفيوم ملك/احمد سامي محمود عبد المتجلي

3 - محمود عبد الفتاح عبد التواب عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 1574 ورقم قيد 13878    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكي ديزل, بجهة محافظة الفيوم بندر طاميه 

المدينه الصناعيه امام ورشة خالد العسكري طامية ملك / تامر احمد كامل

4 - فادى فرحات عوض حنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1577 

ورقم قيد 13879    محل رئيسى  عن تربية ماشية وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة بطرس مقار سرسنا 

طاميه ملك /روبى عوض ا حنا

5 - رمضان مصطفى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1585 

ورقم قيد 13520    رئيسى آخر  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم دفنو م اطسا ملك /ربيع 

رمضان عبدالرحمن حسن

6 - منى رجب محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1579 

ورقم قيد 13880    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم التوفيقيه مركزسنورس 

ملك/ احمد محمد احمد محمود

7 - خالد مجدي سعد عيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1583 ورقم 

قيد 13881    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم زاوية الكرادسه ـ مركز الفيوم ـ 

ملك/ نعيمه مرزوق عبدالتواب

8 - مصطفى محمد محمود حمد نجدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1597 ورقم قيد 13882    محل رئيسى  عن توريد وتركيب كاميرات مراقبة فيماعدا الكاميرات اللسلكيه, بجهة 

محافظة الفيوم ش الفوال برج الفؤاد بجوار قهوة العل الدور الرابع ملك/ عادل عمر عيد عيد

9 - احمد صالح عبدالحميد عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1600 ورقم قيد 13883    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا العمالة والدوية والكمبيوتر ( وادارة 

كافتريات, بجهة محافظة الفيوم منشاة الدكم سنورس ملك/ عبدالسميع عبدالحميد عبدالسميع احمدى

10 - محمد عبدالفتاح محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1604 ورقم قيد 13884    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا ملك/ يوسف 

حسني قطب

11 - محمد فوزي محمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1610 

ورقم قيد 13885    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم عزبة عقاب منشاة سنورس الفيوم 

بملك/ احمد فوزي محمد حميده

12 - عصام ممدوح قطب السيد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1611 

ورقم قيد 13886    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم البسيونية مركزالفيوم ملك/ 

جمعه فتحى قرنى عبدالعزيز
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13 - نوره سيد عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1615 

ورقم قيد 13887    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم 

مطرطارس مركز سنورس ملك/ حسنى جمال عباس عويس

14 - خالد احمد حسين روبى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1616 ورقم 

قيد 13888    محل رئيسى  عن بيع اسمده ورقيه ومبيدات زراعيه, بجهة محافظة الفيوم كفر محفوظ طاميه ملك 

/محمد صميده محمد واعر

15 - حماده شعبان عبدالتواب روبي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1617 ورقم قيد 13889    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبه عيسى منشأة 

بني عتمان ـ مركز سنورس ـ الفيوم ـ ملك/ جمعه عبدالتواب روبي

16 - احمد محمد عوض ا عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1618 ورقم قيد 13890    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبه عبدا ابو فاخر 

السيليين م سنورس ملك/ محمد عوض ا عبدالغفار

17 - نجم محمود زكى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1619 

ورقم قيد 13891    محل رئيسى  عن توريدات مواد بناء, بجهة محافظة الفيوم قلمشاه مركز اطسا ملك/شريف 

حمدي محمود محمد

18 - محمود فوزي سيد عبود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1621 

ورقم قيد 13892    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم منشأة الجمال ـ مركز طاميه ـ الفيوم ـ 

ملك/ فوزي سيد عبود

19 - فاطمه عبدالعظيم محمود مليجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1627 ورقم قيد 13893    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الملبس دون الزى العسكرى, بجهة محافظة الفيوم 

معجون مركزاطسا الفيوم ملك/احمد عبدالعظيم محمود مليجى

20 - جمال احمد ابراهيم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1628 

ورقم قيد 13894    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه جمله, بجهة محافظة الفيوم نقاليفه سنورس الفيوم 

ملك/يسر محمد عبد ا

21 - محمد عبدالنبي محمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1629 

ورقم قيد 13895    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم هواره عدلن مركز الفيوم 

بملك/ شعبان محمد محمد

22 - حمدى هشام شاهين توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1630 

ورقم قيد 13896    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم ابجيج - مركز الفيوم - ملك / 

هشام شاهين توفيق

23 - عبدالحميد رجب حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1631 ورقم قيد 13897    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الفيوم ابجيج مركز الفيوم ملك/ 

سعيد رمضان جابر زين الدين

24 - علء حسين عويس عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1645 ورقم قيد 13898    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الكعابي الجديدة ـ 

سنورس ـ الفيوم ـ ملك/ حسين عويس عبدالقادر

25 - اسامه سعد على محمد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1647 ورقم قيد 13899    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة الفيوم شارع اسماعيل الدروى الحادقة 

بندر الفيوم بملك / نادى شباب ناصر بالفيوم
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26 - محمد رمضان احمد عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1648 ورقم قيد 13900    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الفيوم عزبة ربيع سلطان منشاة بني عتمان 

مركز سنورس ملك / محمد ربيع سلطان عبدربه

27 - ليلى عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 1649 ورقم قيد 13901    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه دون الزي العسكري, بجهة محافظة 

الفيوم شارع المرادني ـ بندر سنورس ـ الفيوم ـ ملك/ سعد السيد محمد الشافعي

28 - اسلم كامل علي عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1653 

ورقم قيد 13902    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج.م,ع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة الفيوم عزبة عبدالنبي حميده منشأة بني عتمان ـ مركز 

سنورس ـ ملك/ طارق احمد شحات عبدا

29 - ام هاشم حسن دسوقي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1662 ورقم قيد 13903    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه دون الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم 

دسيا مركز الفيوم بملك/ محمود حمد جلل محمد

30 - محمد على رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1663 

ورقم قيد 13904    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا الدويه والعماله والكمبيوتر, بجهة محافظة الفيوم 

شارع متولي الشعراوي تقسيم المحافظه بندر الفيوم ملك/عادل جمعه عبد الحميد سالم

31 - هانى ملك عطيه فهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1664 ورقم 

قيد 13905    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم شارع بن خلدون العرضى - بندر الفيوم 

ملك / تامر موريس عطيه

32 - حبيبه ابراهيم السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1669 

ورقم قيد 13906    محل رئيسى  عن بيع و تصليح دراجات, بجهة محافظة الفيوم شارع 6 اكتوبر بندر طاميه 

الفيوم بملك/ ابراهيم السيد خليل

33 - محمد عبدالصمد عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1671 ورقم قيد 13907    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة الفيوم ابودفيه مركز اطسا ملك/

احمد عبدالصمد عبدا

34 - رمضان سعد محمد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1672 ورقم قيد 13908    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم منشأة سكران مركز 

الفيوم - بملك / محمد عبدالعال يوسف محمود

35 - احمد اشرف محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1678 ورقم قيد 13909    محل رئيسى  عن محل حلقه, بجهة محافظة الفيوم ترسا كفر الشيخ موسى بجوار 

مقله الؤلؤ مركز سنورس الفيوم ملك/ محمد سعيد محمد احمد

36 - ابتسام لطفى محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 1680 

ورقم قيد 13910    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة الفيوم هواره عدلن مركزالفيوم 

ملك/ محمد كمال محمود محمد

37 - زينب سيد فتحي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1693 ورقم قيد 13911    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع )بعد الحصول علي التراخيص 

الزمة من جهازتنظيم النقل البري والداخلي والدولي (, بجهة محافظة الفيوم عزبه رحيم مركز سنورس الفيوم 

ملك/ عبدالرحمن احمد سلطان
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38 - عيد مصري عطيه سكران تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1694 

ورقم قيد 13912    محل رئيسى  عن مزرعه سمكيه وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم سنهور البحريه مركز 

سنورس ملك/نورة محمد السيد محمد

39 - زياد السيد محمد فتحى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1695 ورقم 

قيد 13913    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم منشأة عبدا مركز الفيوم - بملك / 

محمد احمد جاد على

40 - منال عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1698 ورقم قيد 13914    محل رئيسى  عن مكتب نقل رحلت ونقل عمال داخل ج م ع  فيما عد ا 

السياحيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي, بجهة محافظة الفيوم 

شارع السلخانه مركز سنورس ملك/ فرج مرسي عبد العزيز الضوي

41 - عمرو ممدوح عمر احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1699 

ورقم قيد 13915    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم شارع عمر بن الخطاب بندر اطسا 

ملك /سعيد ممدوح عمر احمد

42 - هيثم هليل درويش سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1701 

ورقم قيد 13916    محل رئيسى  عن بوفيه وماكولت سريعه, بجهة محافظة الفيوم ابومسوته مركز يوسف 

الصديق ملك /عادل محمود درويش سالم

43 - طه محمد محمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1702 ورقم 

قيد 13917    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم شارع سعد زغلول مركز سنورس 

ملك/داليا رمضان عبد الجواد

44 - محمود محمد محمود مليجى عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1703 ورقم قيد 13918    محل رئيسى  عن محل اسماك, بجهة محافظة الفيوم منشاه معجون مركزاطسا 

ملك/عوض محمد عطوه مشرف

45 - عيد حسنى حسين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1704 

ورقم قيد 13919    محل رئيسى  عن محل اسماك, بجهة محافظة الفيوم منية الحيط م اطسا ملك /عاطف ادريس 

عبدالعاطى

46 - محمد عبدا احمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1710 

ورقم قيد 13920    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الفيوم شارع بحر عروس - مركز 

اطسا - ملك / ماهر احمد نصر

47 - احمد بركات شعبان رمضان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1711 

ورقم قيد 13921    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهرة دون الزى العسكرى, بجهة محافظة الفيوم شارع 

رشيد خلف المدرسه التجربيه مركزالفيوم ملك/احمد عبدالسلم سعيد اسماعيل

48 - محمد سعيد اسماعيل مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1712 

ورقم قيد 13922    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الفيوم منشاة عبدا م الفيوم ملك /حسام احمد انيس 

حسين

49 - محمود احمد عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1713 ورقم قيد 13923    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم ترسا طريق نقاليفه 

- مركز سنورس - ملك / احمد عبدالحميد احمد ابوعيطه

50 - احمد حسني محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1714 

ورقم قيد 13924    محل رئيسى  عن تشوين رمل وزلط وتوريد مواد بناء ومقاولت, بجهة محافظة الفيوم ترسا 

مركز سنورس ملك /محمود محمد منجود
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51 - حجاج عبدالفتاح منصور احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1715 ورقم قيد 13925    محل رئيسى  عن معرض لتجارة البراويز, بجهة محافظة الفيوم حاره اولد مبروك 

العرضي ـ بندر الفيوم ـ ملك/ ايمان شعبان احمد

52 - محمود سعيد معتمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1717 

ورقم قيد 13926    محل رئيسى  عن تجارة معدات ثقيلة ولوادر وقطع غيارها, بجهة محافظة الفيوم منشأة 

عبدالمجيد - مركز اطسا - ملك / دعاء حسن عبدالرسول عبدالسيد

53 - فرج شعبان فتحي علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1719 ورقم قيد 13927    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة الفيوم البروديه البحريه شارع النزلوي 

بجوار مخبز الحاج ياسين ـ بندر الفيوم ـ ملك/ شعبان فتحي علي محمد

54 - محمد ابو العل احمد ابو العل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1732 ورقم قيد 8097    رئيسى آخر  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم مطرطارس م سنورس 

ملك /اسماعيل سيد احمد اسماعيل

55 - مينا جورج موريس فرج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1723 

ورقم قيد 13928    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الفيوم شارع بحر ترسا بجوار كبابجى سعد بندر 

الفيوم ملك /سيد على السيد السيد

56 - نورا شعبان السيد صميدة تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1724 

ورقم قيد 13929    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة الفيوم شارع 23يوليو بندر طاميه 

ملك/ناصر رجب عبد الفتاح

57 - محمد فؤاد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1725 

ورقم قيد 13930    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيماعدا الفقرة 36من المجموعه6والمجموعه 19

والمحظورمنها قانونا, بجهة محافظة الفيوم شارع بيت الطلبه البحارى بندرالفيوم ملك/ضياء احمد عبدالتواب 

رضوان

58 - رامى السيد مصطفى عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 1726 ورقم قيد 13931    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ابراج التجاريين برج 1 

الدور الول شقة 4 بندر الفيوم ملك /محمد حسن محمد عبدالنبى

59 - عمر صبره عبدالونيس عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 550,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 1727 ورقم قيد 13932    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم الغرق قبلي مركز اطسا الفيوم بملك / امير 

هاني محمود محمد

60 - احمد ايوب سعد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1733 ورقم 

قيد 13933    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم عزبة محمد جودة بندر سنورس ملك/ ايمان 

عبدا السيد

61 - امانى جوده محمد الروبى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1734 

ورقم قيد 13934    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة الفيوم شارع التجريبيه دفنو 

مركزاطسا ملك/سعيد جودة محمد الروبى

62 - ياسر جمعه احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1739 ورقم 

قيد 3552    رئيسى آخر  عن بيع بن وتعبئه وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم سنهور القبلية مركز 

سنورس الفيوم - بملك / ربيع رجب جوده خليفه
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63 - وائل محمود سيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1735 

ورقم قيد 13935    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة الفيوم العامريه م الفيوم ملك /وائل 

محمود سيد رمضان

64 - حسين رمضان حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1740 ورقم قيد 13936    محل رئيسى  عن معمل تخليل زيتون, بجهة محافظة الفيوم فيديمين الجامع الكبير 

مركز سنورس ملك / ايوب علي طلبه

65 - حسين شحاته عويس عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

1746 ورقم قيد 13937    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الفيوم شارع السلخانه سنورس ملك/

السيد احمد شعبان

66 - محمد صلح عبدا علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1750 

ورقم قيد 13938    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل معادن ولحام وحداده, بجهة محافظة الفيوم دسيا مركز الفيوم 

ملك/ صلح عبدا علي محمد

67 - شعبان مرجاوى على خميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1752 

ورقم قيد 13939    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة الفيوم الروبيات م طاميه ملك /وردة محمد حسن

68 - محمد محمود ابراهيم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1763 

ورقم قيد 13940    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا العمالة والدوية والكمبيوتر, بجهة 

محافظة الفيوم دار الرماد فيل المروة بجوار برج العلياء بندر الفيوم ملك /احمد على حسن

69 - محمد خالد عبد العظيم عبد البصير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1765 ورقم قيد 13941    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة الفيوم شارع سعد زغلول بندر سنورس 

ملك/عبد التواب هلل طلبه

70 - وليد طاهر قرنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1766 ورقم 

قيد 13942    محل رئيسى  عن تجارة موبليات, بجهة محافظة الفيوم بجوار مسجد ابو بكر الصديق ترسا م 

سنورس ملك /رجب محمد ابراهيم ابوزيد

71 - محمد عبدالتواب مبروك حماد الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 1767 ورقم قيد 13943    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبية فيما عدا الدوية, بجهة محافظة الفيوم 

تقسيم سيد سليم - باغوص بندر الفيوم ملك / سحر محمود عيسوى حسن

72 - رمضان منصور عبدالهادي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1774 ورقم قيد 13944    محل رئيسى  عن حظيرة ماشية وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم فانوس ـ مركز طامية 

ـ ملك/ نادره زيدان دياب محمد

73 - عويس احمد قرنى خالد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1792 

ورقم قيد 3716    رئيسى آخر  عن كارة لتربية المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم شارع زكى فانوس م 

سنورس ملك /حمدى احمد قرنى خالد

74 - شهيد صبرى فايق صمويل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1776 

ورقم قيد 13945    محل رئيسى  عن تجاره بقاله والبان, بجهة محافظة الفيوم طريق الفيوم القديم قبل مصنع 

الثلج مركز سنورس ملك/ممدوح فؤاد حسين

75 - عبد الرحمن عبد الفضيل حامد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 1777 ورقم قيد 13946    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسيه ومقاولت, بجهة محافظة 

الفيوم المسله ش النبوي المهندس برج خلف ال مسعود الفيوم ملك/محمود ابوخلف مسعود
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76 - تامر محمد عبدالقادر مسعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1778 

ورقم قيد 13947    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات ) فيما عدا العمالة والكمبيوتر والدوية (, بجهة 

محافظة الفيوم عزبة رحيل - سنهور البحرية - مركز سنورس - ملك / محمد عبدالقادر مسعود

77 - متولي حامد ابراهيم خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1781 

ورقم قيد 13948    محل رئيسى  عن تربية مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الحطي فرقص طاميه الفيوم 

ملك/ سيد فتحي محمد راضي

78 - سمر فتحى محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1783 

ورقم قيد 13949    محل رئيسى  عن ثلجة مجمدات, بجهة محافظة الفيوم هوارة المقطع م الفيوم ملك /محمد 

رجب مسعد

79 - اميره ميزار موسي قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1784 

ورقم قيد 13950    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم التوفيقيه مركز سنورس ملك/ 

شعبان حسين عبدالحميد

80 - عمرو عبدالتواب رجب مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1788 ورقم قيد 13951    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم العلم مركزالفيوم 

ملك/ عبدالتواب رجب مصطفى

81 - حماده رجب محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1790 

ورقم قيد 13953    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم شارع بحر عروس مركز اطسا 

ملك/عبد العليم عبد العزيز اسماعيل

82 - مصطفى حافظ مصطفى حافظ تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1794 ورقم قيد 13955    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار كمبيوتر وطباعة ) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة, 

بجهة محافظة الفيوم ش جنيدى من ش السنترال بندر الفيوم بملك / كريمان جعفر محمد عبدالحميد

83 - محمد اسماعيل عبدالتواب بليدى ابوالجود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 1795 ورقم قيد 13956    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم عزبه رحيل 

سنهور البحريه م سنورس ملك / اسماعيل عبدالتواب بليدى ابوالجود

84 - سعديه سلمه رزق منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1799 

ورقم قيد 13957    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قلهانه ـ مركز اطسا ـ ملك/ 

سلمه عبدا عشري حسن

85 - شعبان ربيع محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1800 

ورقم قيد 13958    محل رئيسى  عن بيع سيراميك, بجهة محافظة الفيوم بجوار كافيه الهاشميه طريق مصر 

الفيوم الكعابى - مركز سنورس - الفيوم - بملك / احمد ربيع محمد

86 - محمد محمد اسماعيل سيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1803 

ورقم قيد 13959    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه فيما عدا توريد العماله و النترنت, بجهة محافظة 

الفيوم ترسا مركز سنورس الفيوم ملك/كريم محمد اسماعيل

87 - فرج قزمان لوقا عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1804 ورقم قيد 13960    محل رئيسى  عن تربية ماشيه البان وتسمين وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفر 

محفوظ م طاميه ملك /احمد راف ا لملوم عبدالقوى

88 - معتز محمود سيد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1805 ورقم قيد 13961    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم الباروديه البحرية شارع 

بحر ترسا بجوار صيدلية دكتوره ناديه ـ بندر الفيوم ـ ملك/ محمد محمود سيد محمد
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89 - عوض عبدالعزيز عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1806 ورقم قيد 13962    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم السعيديه - مركز 

سنورس - الفيوم - بملك / عبدالعزيز عبدالقادر محمد

90 - اسماء شوقي مصطفى رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1811 ورقم قيد 13963    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الفيوم بجوار مشروع المياه طاميه ـ مركز 

طاميه ـ الفيوم ـ ملك/ ايهاب جمال نفتالين خليل

91 - عبير محمد احمد شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1812 ورقم قيد 13964    محل رئيسى  عن تجارة موبليا, بجهة محافظة الفيوم دمشقين ـ مركز الفيوم ـ ملك/ 

هاشم جمعه فهيم عبدالعزيز

92 - رمضان صالح سيد عويس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1814 

ورقم قيد 6130    رئيسى آخر  عن مخزن لتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الفيوم معصرة صاوى م طاميه 

ملك /حجاج يوسف عبدالباقى عبدا

93 - ايمان صلح احمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1820 

ورقم قيد 13965    محل رئيسى  عن بيع أدوات منزلية وخرده, بجهة محافظة الفيوم جرفس ـ مركز سنورس ـ 

ملك/ عبدالحميد صلح احمد فراج

94 - على بكرى على عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1822 

ورقم قيد 13966    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت, بجهة محافظة الفيوم دله شارع مدرسة الزراعة بجوار 

ماركت الصيل بندر الفيوم ملك /خالد محمد قاسم محمد

95 - وفاء سيد عواد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1824 ورقم 

قيد 13967    محل رئيسى  عن تجارة مبيدات وبذور واسمدة زراعية, بجهة محافظة الفيوم منشأة دمو - مركز 

الفيوم - ملك / حسن صابر كيلنى سعيد

96 - شحاته شعبان هاشم حسن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1825 

ورقم قيد 13968    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الفيوم طحاوى م ابشواى ملك /شعبان هاشم حسن 

محمد

97 - محمد علي عبدالعليم احمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1828 ورقم قيد 13969    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم سنهور القبلية ـ مركز سنورس 

ـ ملك/ ابراهيم عبدالعليم احمد

98 - ابرام عاطف ملك عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1835 

ورقم قيد 13970    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية فيما عدا الدوية, بجهة محافظة الفيوم دمو م الفيوم 

ملك /امجد عاطف ملك

99 - حسن سعد مصطفى حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1836 

ورقم قيد 13971    محل رئيسى  عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة, بجهة محافظة الفيوم جرفس بجوار 

مصنع الثلج سنورس ـ ملك/ سارة محمود طنطاوي عثمان

100 - محمد رمضان على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1837 

ورقم قيد 13972    محل رئيسى  عن تجاره البقاله, بجهة محافظة الفيوم شارع المدارس مركز اطسا ملك/ رجب 

السيد محمد سعيد

101 - هناء على على البسوسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1838 

ورقم قيد 13973    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا العمالة والكمبيوتر والدوية, 

بجهة محافظة الفيوم ميدان السلخانه برج الطباء - بندر الفيوم ملك / هانى حسين محمد محمد
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102 - محمد سيد جوده عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1839 

ورقم قيد 13974    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم منشاة دكم م سنورس ملك /عيد سيد 

جوده عبدالباقى

103 - محمد ربيع سيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1840 

ورقم قيد 13975    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36من المجموعه 6والمجموعه 19 

والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم العجميين مركزابشواى الفيوم ملك/ محمود حسن محمد عبدالسلم

104 - حماده سعد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1841 

ورقم قيد 13976    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه19والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم تطون مركز اطسا الفيوم ملك/ ثابت محمود عبد الفتاح

105 - سحر عبدالغفار عبدالواحد يحيى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1844 ورقم قيد 13977    محل رئيسى  عن تربية مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة ابو السعود 

قصر رشوان م طاميه ملك /محمد اسماعيل عبدالرحمن

106 - عليوه علي عبد الغني السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1845 ورقم قيد 13978    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم شارع النقراشي بجوار مقهي 

حواديت مركز سنورس ملك/رمضان محمد محمود

107 - هبه ابراهيم طه على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1861 ورقم 

قيد 8543    رئيسى آخر  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم البسيونيه م الفيوم ملك /عماد احمد 

عبدالواحد عطيه

108 - محمد شحاته عيسى عبدالباقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1853 ورقم قيد 13980    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم شارع الحريه ـ مركز 

سنورس ـ ملك/ كمال عبدالعزيز عبدالجواد مرسي

109 - احمد طه فتحى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1855 

ورقم قيد 13981    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم الزملوطى مركز الفيوم ملك/

محمد طه فتحى عيسى

110 - حسن محمد حسن رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1856 ورقم قيد 13982    محل رئيسى  عن تجارة حديد, بجهة محافظة الفيوم تقسيم فلة جراج الكهرباء 

السلخانه الفيوم ملك / عبدا محمد حسن

111 - مصطفى عثمان عبدالحى عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1857 ورقم قيد 13983    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الفيوم منشاه عبد ا مركز الفيوم ملك/

امل سيد عبد الحافظ

112 - عبدالكريم سيد عبدالكريم خيرا سلطان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 1865 ورقم قيد 13984    محل رئيسى  عن كارة لتربية المواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم 

السعيديه ـ مركز سنورس ـ ملك/ رمضان بليدي علي عبدا

113 - احمد عبدالمقصود سعداوى عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 1872 ورقم قيد 13985    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية وكماليات, بجهة محافظة الفيوم 

الخصاص م سنورس ملك /احمد حازم سيد حسن

114 - جمال صلح عبدالظاهر عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 1873 ورقم قيد 13986    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافه فيماعدا توريدالعماله والنترنت, بجهة 

محافظة الفيوم شارع عبدالسلم عارف مركزسنورس ملك/صلح عبدالظاهر عبدالتواب
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115 - ماجده صالح خليفه عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1881 ورقم قيد 13987    محل رئيسى  عن كشك حلوى ومرطبات, بجهة محافظة الفيوم دمو الجديده 

مركزالفيوم ملك/مركز ومدينه الفيوم

116 - ادهم عبدا محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 1882 

ورقم قيد 13988    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم بجوار مرور سنورس 

منشأة طنطاوى - مركز سنورس ملك / خالد عبدالعزيز عبدالجواد

117 - عاشور ربيع علي عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1884 ورقم قيد 13989    محل رئيسى  عن كاره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الشيخ سالم مركز 

سنورس ملك/ربيع على عبد الكريم

118 - حسين محمد حسين عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

1885 ورقم قيد 13990    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم شارع عمر بن 

الخطاب الكعابى الجديده مركزسنورس الفيوم ملك/احمد عبدالتواب حسين مشتاوى

فروع الفراد

1 - حسين رمضان حسين احمد  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   1748 ورقم قيد   13936  محل فرعى  

عن معمل تخليل زيتون  بجهة محافظة الفيوم الجفادة فيديمين سنورس - ملك / رمضان حسين احمد

2 - متولى سيد محمد محمد  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   1808 ورقم قيد   1168  محل فرعى  عن 

مكتب لعمال المقاولت المتكامله  بجهة محافظة الفيوم منشاة كمال م الفيوم ملك /محمد سيد محمد محمد

قيود الشركات

1 - سيد محمد محمد عبدالعال وشريكه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

1789 ورقم قيد  13952    مركز عام  عن تجارة بقاله تموينية  بجهة محافظة الفيوم كفر فزارة ترسا - مركز 

سنورس - ملك / محمد محمد عبدالعال

2 - محمد صميده رمزى وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

1793 ورقم قيد  13954    مركز عام  عن تسويق المحاصيل الزراعيه والمنتجات الزراعيه فيما عدا التسويق 

اللكترونى  بجهة محافظة الفيوم سيل م الفيوم ملك /احمد صميده رمزى

3 - حاتم عوض عبدالتواب عوض وشريكه شركة  رأس مالها 70,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    1851 ورقم قيد  13979    مركز عام  عن مصنع صب وتقطيع السفنج  بجهة محافظة الفيوم فانوس 

عزبة القلوى م طاميه ملك /ابراهيم عبدالسلم ابراهيم عباس

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - سعاد محمد عبد المهدى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   1006 قيد فى 19-08-2008 برقم ايداع  687 

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

2 - ايمن شعيب عبدالمولى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6940 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع  

215 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

3 - ايمن شعيب عبدالمولى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6940 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع  

219 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسى الخر لشطب الصل

4 - وليد صلح علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11359 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  2602 وفى 

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

5 - احمد حمدى سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13537 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  1550 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع بطلب تاشير

6 - حسين سيد حسين شولك  تاجر فرد سبق قيده برقم   12159 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  1709 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

7 - حسين سيد حسين شولك  تاجر فرد سبق قيده برقم   12159 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  1763 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر لشطب الرئيسى

8 - عبدالرحمن عصام احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   13078 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

3334 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

9 - صباح عبدالتواب سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10173 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع  278 

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

10 - محمد سعيد أبوالسعود جارحي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12457 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

2249 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

11 - نوره سيد صوفى عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12780 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

2830 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

12 - احمد محمد يوسف قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13337 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  251 وفى 

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

13 - جرجس ثابت سليمان صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   5621 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  2987 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

14 - حسام محمود سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7149 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  3028 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر لشطب الرئيسى

15 - حسام محمود سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7149 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  627 وفى 

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

16 - محمد رمضان خميس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   7579 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع  1601 

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

17 - سعد عبدالرحمن جبريل عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   13739 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  

1249 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

18 - فايزه احمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2176 قيد فى 29-03-2010 برقم ايداع  226 

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

19 - فيفى جابر صالح أبو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم   5660 قيد فى 08-06-2015 برقم ايداع  625 

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

20 - حسن محمد محمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8551 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  1855 

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

21 - محمد اشرف محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11216 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

2284 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
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22 - نبيله رشدي ابراهيم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   11539 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  

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

23 - امانى كمال عبدالناصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12319 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  

2003 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

24 - محمود سليمان عبدالرازق مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13474 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع  

625 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

25 - حسين فهمي عبدالشفيع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10745 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع  

1357 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

26 - عمر مصطفى عبدالواحد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   5597 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع  

511 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا

27 - السيد عشرى يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6446 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  696 وفى 

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

28 - محمد محمود عبدالمحسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11990 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

1400 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

29 - عبير سيد على على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   1034 قيد فى 08-09-2008 برقم ايداع  724 

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

30 - محمد يونس عبد الكريم يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   3909 قيد فى 31-03-2013 برقم ايداع  432 

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

31 - وليد سامى عيسي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   6738 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع  608 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر

32 - هيام عبدالتواب طلب ابوخزيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11038 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  

1939 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

33 - احمد حموده محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   12518 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  2375 

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

34 - خالد فتحى السيد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6737 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع  1297 

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

35 - تامر سعد محمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12866 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  2967 وفى 

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

36 - محمد عياد عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   13420 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  474 

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

37 - فتحي حلمي امين وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7650 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع  1758 وفى 

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

38 - فر تامر غالى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4415 قيد فى 19-12-2013 برقم ايداع  1247 وفى 

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

39 - محمود احمد فتحى محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6691 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع  

1199 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

40 - ايمن كمال شاكر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   13770 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع  1345 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

41 - اسامه محمد سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   9981 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع  2342 وفى 

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

42 - حجاج عبدالحليم امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12039 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

1497 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

43 - ربيع عبدالتواب خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7852 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع  384 

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

1 - صفوت احمد عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8768 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع   2370 

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

2 - محمد حسين سيد صوفى تاجر فرد سبق قيده برقم   11801 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع   987 فى 

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

3 - احمد فتحى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   1841 قيد فى 30-09-2009 برقم ايداع   733 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - عماد ممدوح رمضان محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم   3487 قيد فى 24-10-2012 برقم ايداع   672 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

5 - محسن يونس عبدالقوي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   12602 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   

2508 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

6 - محمود محمد على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   12981 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   3168 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

7 - حماده محمد أحمد رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم   5635 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع   573 فى 

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

8 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   5621 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع   550 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

9 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   5621 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع   2987 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

10 - عبدالرحمن سعد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7078 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع   491 

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

11 - رقيه ممدوح عبدالحميد احمد حفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   8626 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع   

2088 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - كريم انور سالم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   10024 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع   2435 

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

13 - احمد محمد فاروق عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   13313 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع   179 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

14 - محمود فتحى عبدالعظيم محسب تاجر فرد سبق قيده برقم   6864 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع   

2676 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

15 - محمود فتحى عبدالعظيم محسب تاجر فرد سبق قيده برقم   6864 قيد فى 11-01-2017 برقم ايداع   40 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

16 - اميل فهيم عريان اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم   11254 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع   2384 

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

17 - عبدالرحمن سيد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13374 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   

336 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  41,000.000

18 - ابرام ميلد توفيق عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم   10034 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع   2458 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

19 - اسراء علء الدين شعبان صميده تاجر فرد سبق قيده برقم   13011 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   

3214 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - مرقس داود سليمان مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم   6633 قيد فى 25-09-2016 برقم ايداع   1086 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

21 - كيرلس اشرف شكرى هنرى تاجر فرد سبق قيده برقم   11029 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع   

1924 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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22 - محمود نبيل محمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم   12317 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   

1499 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

23 - محسن يونس عبدالقوي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   12602 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   

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

24 - حماده احمد حسين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   13027 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   3250 

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

25 - ريمون حنا معوض برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم   4036 قيد فى 26-05-2013 برقم ايداع   633 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - محمد سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   8045 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع   825 فى 

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

27 - عبدالنبي عبدالنبي محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   13660 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   

1044 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - رجب محمد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   5242 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع   1233 فى 

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

29 - رمضان صالح سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   6130 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع   68 فى 

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

30 - سامى ناجى عبدا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   8132 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع   418 

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

31 - ايمان جمعه عبدالعليم ابوسيف تاجر فرد سبق قيده برقم   3727 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع   177 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - محمد فتحى أحمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   5688 قيد فى 21-06-2015 برقم ايداع   675 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - عادل محمد عبدالغنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   6226 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع   243 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - سامح محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   2002 قيد فى 28-12-2009 برقم ايداع   937 فى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - محمد أحمد أحمد عياط تاجر فرد سبق قيده برقم    5674 قيد فى 11-06-2015 برقم ايداع    643 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله طريق السعيديه ترسامركز 

سنورس الفيوم ملك/على احمد محمد عبدالحفيظ

2 - نجاه هاشم احمد دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم    10376 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    691 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله مطرطارس م سنورس 

ملك/محمود احمد احمد عبدالمجيد

3 - رمضان مصطفى عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    13520 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    739 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم دفنو م اطسا ملك /ربيع رمضان 

عبدالرحمن حسن

4 - احمد حمدى سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13537 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    785 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الكعابى الجديدة م سنورس 

ملك/ فرج يوسف احمد

5 - احمد حمدى سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13537 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    785 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الفرع الكائن فى الكعابى الجديده 

مركزسنورس الفيوم ملك/ فرج يوسف احمد عن بيع وتجارة حدايد

6 - احمد عبدالناصر حموده مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    10465 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع    

885 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سيل مركزالفيوم 

بجوارشبكة المحمول ملك/عبدالناصر حموده مجاهد

7 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    5621 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع    550 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله العدوه ـ مركز الفيوم ـ 

ملك/ محب دانيال رياض

8 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    5621 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع    550 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل نوع التجارة الرئيسى الخر بجعله 

تجارة قطع غيار واكسسوار سيارات وتعديل العنوان بجعله العدوه عزبة ابو شارود مركز سنورس ملك / محمد 

عبدالغنى السعدنى

9 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    5621 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع    550 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الرئيسى الخر عن تجارة قطع غيار 

واكسسوار سيارات والكائن فى العدوه عزبة ابو شارود مركز سنورس ملك / محمد عبدالغنى السعدنى

10 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    5621 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

2987 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة 

أبوشارود ـ م سنورس ـ ملك/ محمدعبدالغنى السعدنى

11 - عويس احمد قرنى خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    3716 قيد فى 07-02-2013 برقم ايداع    162 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله طريق بيهمو مركزسنورس 

الفيوم ملك/عبيروجيه عبدالحميد روبى

12 - محمد حسين سيد صوفى تاجر فرد سبق قيده برقم    11801 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    987 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله العلم مركز الفيوم 

ملك/احمد جمعه عوض ا

13 - احمد ايمن محمد مرزوق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    10011 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

2406 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله حي الجامعه 

خلف مستشقي نفيسه الحصري عزبة المراكبي بندر الفيوم بملك/ محمد ايمن  محمد مرزوق

14 - محمد جمال مصطفى عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم    8433 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    

1295 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ترسا ـ مركز 

سنورس ـ ملك/ جمال مصطفى عبدالقوى
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15 - محمد جمال مصطفى عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم    8433 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    

1632 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله فيديمين مركز 

سنورس الفيوم - ملك / ياسر عمر عبدالغنى ابوزيد

16 - محمد ابو العل احمد ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    8097 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع    

926 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مطرطارس م سنورس ملك /اسماعيل 

سيد احمد اسماعيل

17 - عبدالرحمن سيد محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13374 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    

336 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع سلطان 

بك خلف عمارة الوقاف بندر الفيوم ملك/محمد محمود علي محمود

18 - ياسر جمعه احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    3552 قيد فى 29-11-2012 برقم ايداع    773 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم سنهور القبلية مركز سنورس الفيوم - بملك / 

ربيع رجب جوده خليفه

19 - حسين رمضان حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13936 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

1740 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الجفادة فيديمين سنورس - ملك / 

رمضان حسين احمد

20 - وليد سامى عيسي يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    6738 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع    1303 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسى الخر عن تجارة بيع 

اخشاب والكائن فى شارع النهضة - بندر طامية - ملك / سامى عيسى يوسف

21 - حماده رفاعى حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    7090 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع    508 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قصر رشوان - مركز 

طاميه ملك / نسمه سعيد دياب حسين

22 - محمود نبيل محمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    12317 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

2001 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل مستوى القيد للفرع الى 

رئيسى اخر

23 - عويس احمد قرنى خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    3716 قيد فى 07-02-2013 برقم ايداع    162 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع زكى فانوس م سنورس ملك /حمدى احمد 

قرنى خالد

24 - حماده احمد حسين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    13027 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    3250 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الكعابى الجديده 

مركزسنورس ملك/محمود احمد مصطفى احمد

25 - متولى سيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1168 قيد فى 17-11-2008 برقم ايداع    889 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشة كمال م الفيوم ملك /محمد سيد محمد محمد

26 - اسماء سرور خضر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    8927 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    129 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سيل مركز الفيوم 

ملك/محمود عبد السميع مبروك

27 - رمضان صالح سيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    6130 قيد فى 17-01-2016 برقم ايداع    68 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم معصرة صاوى م طاميه ملك /حجاج 

يوسف عبدالباقى عبدا

28 - حسان احمد حسان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    4954 قيد فى 18-08-2014 برقم ايداع    785 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبه قلمشاه مركز 

اطسا ملك/ عادل محمد عبد المطلب ابراهيم

29 - هبه ابراهيم طه على تاجر فرد سبق قيده برقم    8543 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع    1841 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم البسيونيه م الفيوم ملك /عماد احمد عبدالواحد 

عطيه
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30 - محمد عبدالواحد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    12484 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع    

2289 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله خلف محطه 

دواجن العزب حوض البيطار رقم 2 عزبة قلمشاه مركز اطسا الفيوم بملك / محمد عبدالواحد محمد حسن

31 - رمضان جمعه احمد محمد وهيب تاجر فرد سبق قيده برقم    13726 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    

1216 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبه صالح 

جمعه اناصريه م الفيوم ملك /رمضان جمعه احمد محمد وهيب
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النشاط

1 - احمد فتحى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  1841 قيد فى 30-09-2009 برقم ايداع    733وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله مكتب استيراد والتصدير )فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا ( ورحلت داخل ج م ع فيما عدا السياحيه بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى

2 - محمد صلح سيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7154 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع    639وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلهاتجارة الغلل والمحاصيل الزراعيه 

وبزوروتقاوى

3 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  5621 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع    550وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله كارة مواشى وتجارتها

4 - جرجس ثابت سليمان صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  5621 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    2987

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجارة قطع غيار واكسسوار 

سيارات

5 - رقيه ممدوح عبدالحميد احمد حفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8626 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع    

2088وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله معرض لتجارة الموبليات

6 - عويس احمد قرنى خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  3716 قيد فى 07-02-2013 برقم ايداع    162وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها توريدات عموميه فيماعدا توريد 

العماله والدويه والكمبيوتر

7 - ربيع شريف عبدالحميد حماده تاجر فرد سبق قيده برقم  7159 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع    655

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها تجاره الحبوب والعلف

8 - احمد ايمن محمد مرزوق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  10011 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

2406وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله كارة مواشي وتجارتها

9 - ابرام ميلد توفيق عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  10034 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع    2458

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجارة اعلف وخاماتها ومدشة

10 - عاطف محروس رزق ا فانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  2049 قيد فى 01-02-2010 برقم ايداع    

58وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها مكتب مقاولت متكامله 

وتصدير )فيماعدا الفقرة 36من المجموعه 6والمجموعه19والمحظورمنها قانونا (

11 - فوزي صلح احمد ميهوب تاجر فرد سبق قيده برقم  13538 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    788

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها ورشة نجارة

12 - محمد عيد السيد صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  13822 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    1451وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب لعمال المقاولت العموميه 

والستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36من المجموعه 6 والمجموعه19 والمحظور منها قانونا

13 - محمود نبيل محمد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  12317 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

2001وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله مطحن بن

14 - اسماء سرور خضر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  8927 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع    129وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها كاره مواشي وتجارتها

15 - عبدالنبي عبدالنبي محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  13660 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

1044وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشه نجاره موبليات وباب 

وشباك

16 - حسان احمد حسان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  4954 قيد فى 18-08-2014 برقم ايداع    785وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مصنع حقن ونفخ بلستيك والعاب

17 - السيد السيد صابر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6925 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    180وفى 

تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تربيه مواشى وتجارتها
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1841 وتم ايداعه بتاريخ   

30-09-2009  برقم ايداع 733.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها اى جى اس للستيراد والتصدير 

والرحلت

2 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7086 وتم ايداعه بتاريخ   

09-04-2017  برقم ايداع 504.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها تى ام T .Mللمقاولت والتوريدات 

العموميه

3 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13606 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2022  برقم ايداع 935.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها المتحده لبيع التكييفات

4 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11250 وتم ايداعه بتاريخ   

06-12-2020  برقم ايداع 2,378.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها ـ التيسير ستيل لتوريد الخرده

5 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13011 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2021  برقم ايداع 3,214.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ليوجد

6 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13485 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2022  برقم ايداع 649.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها الخير لتجارة الزيتون

7 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4954 وتم ايداعه بتاريخ   

18-08-2014  برقم ايداع 785.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مصنع القدس لحقن ونفخ البلستيك 

واللعاب

8 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5425 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2021  برقم ايداع 349.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها ستبس steps للحذية

9 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8455 وتم ايداعه بتاريخ   

26-09-2018  برقم ايداع 1,678.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها الفارس لتوريد الخرده

10 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13946 وتم ايداعه 

smart بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 1,777.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها سمارت ستركتشر

 struc ture

الشخاص

1 - عزت عيد عثمان طلب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   4243 وتم ايداعه بتاريخ  23-09-2013 برقم ايداع    

972تم التأشير فى تاريخ   23-09-2013   بــ  تعيين السيد عزت عيد عثمان وكيل مفوض بدل من عبدالوهاب 

عبدالعزيز دياب
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

Page 22 of 26 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

الشخاص
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تجديد افراد

1 - رشا نادى احمد عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3275   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

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

2 - سعاد محمد عبد المهدى قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1006   قيدت فى   19-08-2008 برقم ايداع    

687 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18

3 - عتمان محمد عبود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4916   قيدت فى   05-08-2014 برقم ايداع    

731 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-04

4 - سيد محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6083   قيدت فى   30-12-2015 برقم ايداع    

1379 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

5 - ميمى ماجد فرحات بسطاوروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6705   قيدت فى   26-10-2016 برقم 

ايداع    1227 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

6 - وليد محمد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6732   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

7 - ايمن شعيب عبدالمولى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6940   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    215 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

8 - ايمن شعيب عبدالمولى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6940   قيدت فى   20-02-2017 برقم 

ايداع    219 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

9 - احمد فتحى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1841   قيدت فى   30-09-2009 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

10 - عمر محمد محمود عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5149   قيدت فى   02-11-2014 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

11 - سعدية عبدالحميد عبدالعزيز البحيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6855   قيدت فى   2017-01-04 

برقم ايداع    21 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

12 - محمد صلح سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7154   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

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

13 - محمود محمد على مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6397   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

597 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

14 - هناء عبد الحفيظ كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6472   قيدت فى   29-05-2016 برقم ايداع    

737 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

15 - عبدالرحمن سعد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7078   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

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

16 - احمد عيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7086   قيدت فى   09-04-2017 برقم ايداع    504 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

17 - حسام محمود سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7149   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

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

18 - فايزه احمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2176   قيدت فى   29-03-2010 برقم ايداع    

226 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

19 - محمد احمد محمد محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2737   قيدت فى   20-04-2011 برقم 

ايداع    209 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

20 - حسن نادى رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3254   قيدت فى   17-04-2012 برقم ايداع    

290 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

21 - عويس احمد قرنى خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3716   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06
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22 - محمود حسين عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4285   قيدت فى   20-10-2013 برقم 

ايداع    1036 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

23 - احمد عبدالمجيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4476   قيدت فى   16-01-2014 برقم 

ايداع    47 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-15

24 - فيفى جابر صالح أبو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5660   قيدت فى   08-06-2015 برقم ايداع    

625 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

25 - اسامه محمد عبدالقوى مغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6077   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    

1366 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

26 - سلمه حسين عبدالرؤوف مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6700   قيدت فى   25-10-2016 برقم 

ايداع    1216 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

27 - محمود فتحى عبدالعظيم محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6864   قيدت فى   11-01-2017 برقم 

ايداع    40 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

28 - اماني نبيل ابراهيم نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6235   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

29 - حسين محمد على مشكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6486   قيدت فى   07-06-2016 برقم ايداع    

768 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

30 - ربيع شريف عبدالحميد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7159   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

31 - جمعه عبد الصادق عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74   قيدت فى   05-06-2007 برقم ايداع    

80 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

32 - محمود جمعة عبد التواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1087   قيدت فى   17-08-2016 برقم 

ايداع    982 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

33 - نادية عيد خليل عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    53 وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

34 - ياسر جمعه احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3552   قيدت فى   29-11-2012 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-28

35 - عمر مصطفى عبدالواحد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5597   قيدت فى   12-05-2015 برقم 

ايداع    511 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

36 - السيد عشرى يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6446   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

37 - عبير سيد على على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1034   قيدت فى   08-09-2008 برقم ايداع    

724 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

38 - فرحات محمد فرحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1930   قيدت فى   15-11-2009 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

39 - حماده رفاعى حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7090   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

508 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

40 - هانى صليب عبد الملك ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7130   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    581 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

41 - رمضان عايش محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2839   قيدت فى   12-07-2011 برقم ايداع    

381 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

42 - منصور عبد الحميد عبد الحليم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6690   قيدت فى   2016-10-20 

برقم ايداع    1196 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

43 - خالد فتحى السيد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6737   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

1297 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07
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44 - اكرام رجب السيد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3311   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

380 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

45 - رجب محمد محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5242   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

610 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

46 - اسماء محمد محمود عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6566   قيدت فى   28-07-2016 برقم 

ايداع    925 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

47 - مارى وديع اسرائيل محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2104   قيدت فى   24-02-2010 برقم ايداع    

132 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

48 - فر تامر غالى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4415   قيدت فى   19-12-2013 برقم ايداع    

1247 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-18

49 - محمود احمد فتحى محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6691   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    1199 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

50 - جورج بشرى محروس عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85   قيدت فى   11-06-2007 برقم ايداع    

91 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

51 - محمد سيد عيسوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99   قيدت فى   20-06-2007 برقم ايداع    108 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

52 - هدى جمال عبدا عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1804   قيدت فى   07-09-2009 برقم ايداع    

691 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

53 - عمر فرج عبد العزيز رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4901   قيدت فى   21-07-2014 برقم ايداع    

708 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

54 - مؤمن السيد صوفى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1280   قيدت فى   11-01-2009 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-10

55 - سامح محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2002   قيدت فى   28-12-2009 برقم ايداع    

937 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

56 - على عبدالنعيم محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2039   قيدت فى   20-01-2010 برقم ايداع    

41 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

57 - احمد محمد عبدالحميد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6386   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

568 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

58 - السيد السيد صابر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6925   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

180 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

59 - حماده احمد مختار عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2786   قيدت فى   06-06-2011 برقم ايداع    

293 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

60 - ياسر ابراهيم ابوجليل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3093   قيدت فى   09-01-2012 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

تجديد شركات
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