جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية مكتب الفيوم شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1رمضان صلح السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3010
ورقم قيد  62817محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا جردو شارع الصرف
الفيوم  -بنلك صلح السيد محمد
 - 2عبدالعليم جوده محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3014
ورقم قيد  62818محل رئيسى عن محل تجاره خرده ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -قلمشاه  -ملك  /محمد
على عبد المجيد
 - 3احمد زينهم احمد رفاعي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3016
ورقم قيد  62819محل رئيسى عن توريدات عموميه ومقاولت ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -سنوفر -
ملك  :اسماء زينهم احمد رفاعي
 - 4حسين خميس عويس عبد العال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 3022ورقم قيد  62820محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشاة كمال -
بملك  /خميس عويس عبد العال
 - 5سوداني زغلول امين علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3023
ورقم قيد  62821محل رئيسى عن مستلزمات طبية ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول شارع بطل
السلم امام عرفه ملك  /دلل محمد جوده محمود
 - 6سعد عبدالحميد محمد الروبى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 3028
ورقم قيد  62823محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائية ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -بنى صالح -
ملك  /جيهان حمدى صوفى
 - 7علي بدوي ابو زيد بدوي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3031
ورقم قيد  62824محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -تطون  -ملك  :بدوي
ابو زيد بدوي
 - 8احمد عبد الحميد السيد بدوي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3035
ورقم قيد  62825محل رئيسى عن تجارة البقاله ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا عتامنة الجعافرة ملك /محمد
عبد الحميد السيد بدوي
 - 9امين محمد نادى امين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3037ورقم قيد
 62826محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول مساكن
التعاونيات الدور الرضي بندر الفيوم بملك /جمال حافظ محمد محمد
 - 10طه احمد ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3038ورقم
قيد  62827محل رئيسى عن تجارة عدد يدوي و سنفرة ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم ثان شارع خليل
يوسف العرضي الشيخ حسن بملك  /صباح احمد محمد محمد
 - 11جون سلمه سامى حبيب تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 3040
ورقم قيد  62828محل رئيسى عن تجارة قطع غيار توكتوك ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم ثان -
شارع الخليج العظم برج الحاج ايمن البحارى ملك  /نجاة نصيف فانوس
 - 12حميده رجب احمد علي تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  3041ورقم
قيد  62829محل رئيسى عن مخبز فينو افرنجي ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -دسيا  -ملك  :عشري
عبد الجواد رجب
 - 13احمد كمال عبد الستار السيد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3056ورقم قيد  57885رئيسى آخر عن مكتب نظافه فيما عدا توريد العماله ,بجهة محافظة الفيوم مركز
اطسا شدموه ملك  :الوحده المحليه بشدموه مركز اطسا الفيوم
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 - 14اميرة سلمة طه احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  3062ورقم
قيد  62830محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -منشأة محمد فهمى
السيد مركز اطسا الفيوم بملك  /شعبان محمد عبدالعزيز حسن
 - 15رحاب محمود عبد الواحد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3064ورقم قيد  62831محل رئيسى عن المواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -البسيونيه -
ملك  :محمود عبد الواحد عطيه
 - 16اسلم عويس احمد عويس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3067
ورقم قيد  62832محل رئيسى عن مزرعة الدواجن و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -البسيونيه
بملك /هاني عبداللطيف صديق
 - 17خيري عيد رمضان سيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3077
ورقم قيد  62833محل رئيسى عن كشك بيع طرح ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم ثان  -الممر
التجاري الدور الرضي عماره الوقاف  -ملك/هيئة الوقاف بالفيوم
 - 18محمد احمد ابراهيم صابر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 3080
ورقم قيد  62834محل رئيسى عن سنترال لخدمات المحمول فيما عدا الكمبيوتر والنترنت ,بجهة محافظة
الفيوم منشأة دمو  -ملك /رمضان عبد الدايم على
 - 19حماده محمد عبد السلم جوده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3081ورقم قيد  62835محل رئيسى عن ورشة تقطيع اخشاب ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -الغابه
الفيوم  -بملك حامدية السيد عبد العاطي
 - 20عبدالرحمن محمد مسعد هاشم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 3082ورقم قيد  62836محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الفيوم شارع الهواري امام فيل
المحافظ بندر الفيوم بملك  /زينب حسن ابراهيم رضوان
 - 21خالد احمد هاشم احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3110
ورقم قيد  58330رئيسى آخر عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الفيوم شارع احمد حلمي مرزوق بجوار
التامين الصحي بندر الفيوم بملك  /محمد انور السيد ابراهيم
 - 22عبد ا عبد الحميد ضيف ا عبد الجليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  3091ورقم قيد  62837محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكاملة ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -
قصر الباسل ملك /طاهر محمد ضيف ا عبد الجليل
 - 23ناصر محمود عبد ا محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3094
ورقم قيد  62838محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكاملة ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -دفنو شارع
المدارس دفنو ملك /مصطفي محمود عبد ا
 - 24محمد عبد التواب سعد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3097ورقم قيد  62839محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية ,بجهة محافظة الفيوم
شارع رمضان سلطان خلف الثانوية بنات بندر الفيوم بملك  /عبد التواب سعد حسين
 - 25محمد احمد عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3100
ورقم قيد  62840محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الفيوم الصيفية الجديدة بجوار
مركز المنياوي بندر الفيوم بملك /احمد محمد مصطفى معوض
 - 26كريمه محمد حسين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3105
ورقم قيد  62841محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -شارع
جمال عبد الناصر امام بنك ابو ظبي -بندر الفيوم  -ملك  :عبد الرحمن رشدي اسماعيل
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 - 27هشام ورداني فيصل حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3106
ورقم قيد  62842محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -منشأة المير
الفيوم  -بملك  /وردانى فيصل حسين
 - 28اسلم عادل قرني محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3111
ورقم قيد  62843محل رئيسى عن مقاولت عامة و تجميع مخلفات المصانع ,بجهة محافظة الفيوم مركز
الفيوم  -سنوفر  -ملك /اكرامي عادل قرني محمد
 - 29خالد رجب معوض جمعه وحش تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 3117ورقم قيد  62844محل رئيسى عن كاره مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشأه
عبدا  -ملك  :صبحي حسن ابراهيم حسن
 - 30مينا منير فوزى نصيف تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3136
ورقم قيد  54667رئيسى آخر عن تجارة نجف وانتيكات ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -برج 9
المسلة  -ملك  /الحسين يسرى يسن يوسف
 - 31محمد هاشم احمد احمد تاجر فرد رأس ماله  4,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  3146ورقم
قيد  58210رئيسى آخر عن صيانة اجهزه كهربائية فيما عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم ابوكساه  -ملك /
عبد العزيز عبد الحكيم حسن
 - 32شريف رجب عبد الفتاح عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3133ورقم قيد  62845محل رئيسى عن كاره مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشأه
الفيوم  -ملك  :رجب عبد الفتاح عبد السلم
 - 33محمد احمد عبد العزيز علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 3141
ورقم قيد  62846محل رئيسى عن محل لتجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -زاوية
الكرادسه  -ملك/احمد عبد العزيز علي طلبه
 - 34ميرفت رزق فتح الباب مصطفى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3149ورقم قيد  62847محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا ,بجهة محافظة الفيوم
مركز اطسا  -بندر اطسا  -شارع ابو بكر الصديق بملك /محمد يوسف عثمان احمد
 - 35محمد عزمي عبدالحميد كامل تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 3158ورقم قيد  62848محل رئيسى عن كارة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
الناصريه  -ملك/رجب كامل فراج حنفي
 - 36شعبان عبد الحكيم حسين عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  3162ورقم قيد  62849محل رئيسى عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
الناصرية  -ملك  /محمود عبدالحكيم حسين
 - 37عاطف عتريس حسين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3170ورقم قيد  62850محل رئيسى عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
البسيونية  -ملك  /حلمى كامل عبدا
 - 38محمود محمد اسماعيل محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3174ورقم قيد  62851محل رئيسى عن استيراد و تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا ,بجهة محافظة
الفيوم مركز اطسا  -منيه الحيط ملك /ابوزيد محمد اسماعيل
 - 39احمد ميزار عبدا عبد الباقي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 3179ورقم قيد  62852محل رئيسى عن مكتب مقاولت متكاملة ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
دمشقين ش عبد الباقي ملك /محمد رجب عبد ا
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 - 40مصطفى محمد ربيع صيام تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 3186
ورقم قيد  62853محل رئيسى عن كوافير رجالى ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم اول  -شارع
الجمهورية بالحادقة  -ملك  /فتحى مصطفى محمد متولى
 - 41احمد عبد الحميد محمد رشيدي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3191ورقم قيد  62854محل رئيسى عن كارة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم هوارة
المقطع  -ملك /سيد عبدالحميد محمد رشيدي
 - 42وائل حسنى فتحى عبد القوي تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3193
ورقم قيد  62855محل رئيسى عن مكتب رحلت داخل ج م ع ,بجهة محافظة الفيوم شارع المهندس النبوي
امام المستشفى العام الدور الول علوي  -بندر الفيوم بملك  /بسام عصام الدين سيد
 - 43ايه عاطف محمود كامل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  3201ورقم
قيد  62856محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -دفنو  -ملك/عبد العال نعمان
حسن محمد
 - 44زكريا حامد زكريا امين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  3202ورقم
قيد  62857محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -دفنو بملك  /محمد عبد اللطيف
حسن احمد
 - 45محمد جمعه عباس بدوي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3203
ورقم قيد  62858محل رئيسى عن معرض لتجارة موتسيكلت ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -العدوة
ملك /محمود احمد علي بركات
 - 46احمد صلح رفاعي خيرا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3205
ورقم قيد  62859محل رئيسى عن تجارة ملبس فيما عدا الملبس العسكرية واكسسوارتها ,بجهة محافظة
الفيوم 9حي المسلة  9شارع جمال عبد الناصر بندر الفيوم بملك  /صلح رفاعي خيرا
 - 47نادر اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3207ورقم قيد  62860محل رئيسى عن مكتب توريدات عمومية ,بجهة محافظة الفيوم الغرق قبلى  -ملك /
اسماعيل محمد اسماعيل جفيلة
 - 48نجاه جمال عبد الحسيب عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3208ورقم قيد  62861محل رئيسى عن كارة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -هوارة
المقطع  -عزبة علي فراج  -ملك/احمد سعد اسماعيل عبد الجواد
 - 49زمزم برعي عبد الرسول حسانين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3209ورقم قيد  62862محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
الناصرية بملك  /برعي عبد الرسول حسانين
 - 50احمد سيد عيد احمد تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  3212ورقم
قيد  62863محل رئيسى عن .تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -القاسميه  -الفيوم  -ملك/
سيد عيد احمد
 - 51هشام شاكر شيلبى عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 3213ورقم قيد  62864محل رئيسى عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم القاسمية -ملك /شاكر
شيلبى عبد الجواد
 - 52ربيع بحبوح يونس مفتاح تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 3217
ورقم قيد  62865محل رئيسى عن مطعم فول و طعميه ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -دمو  -ملك/محمد
سيد شوبك حميده
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 - 53وليد احمد عبدالعال عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3236ورقم قيد  42907رئيسى آخر عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الكعابى  -الكعابى
الجديدة  -ملك /احمد عبد العال عبد العال
 - 54رجب سعيد فرج سعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  3220ورقم
قيد  62866محل رئيسى عن تجارة اخشاب ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -عتامنة المزارعه الفيوم بملك /
وردة رمضان طرشان
 - 55رضا السيد حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 3222
ورقم قيد  62867محل رئيسى عن تجارة بقالة ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -ابو جندير  -بملك /عصام
رمضان حسين محمد
 - 56ابراهيم عبد الناصر ابراهيم عواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 3223ورقم قيد  62868محل رئيسى عن كارة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
البسيونيه  -بملك  /صارة محمد عوض ا
 - 57محمود سعد لطفي احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  3224ورقم
قيد  62869محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم اول  -شارع الجمهوريه
بجوار مسجد ابو غراب -بندر الفيوم -ملك -محمد حسن محمد حافظ
 - 58علي محمد حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 3225
ورقم قيد  62870محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا ,بجهة محافظة الفيوم مركز
اطسا  -تطون بملك  /حماده محمد حسين محمد
 - 59حسين السيد عبداللطيف حماد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3239ورقم قيد  62871محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه و اكسسواراتها,
بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -شارع منه ا الحواتم  -ملك/محمد صبحي جاب ا عطيه
 - 60ملك مهنى انور مهنى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3248
ورقم قيد  62872محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -هوارة المقطع
بملك  /عادل يوسف اسحق
 - 61اسلم بدوي سعدي فرحات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 3253
ورقم قيد  62873محل رئيسى عن معمل تجميع البان ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشاة دمو  -ملك/
بدوي سعدي فرحات
 - 62اصلح محمد محمد احمد برمكي تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3254ورقم قيد  62874محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة الفيوم دله شارع الحجاز امام
معرض اسحق  -بندر الفيوم بملك  /ماهر سليمان حميده
 - 63احمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3280
ورقم قيد  47065رئيسى آخر عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -دمو  -ملك /
ايهاب على نور الدين عبد السلم
 - 64احمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3282
ورقم قيد  47065رئيسى آخر عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم فى دمو  -ملك  /جلل على
نور الدين عبد السلم
 - 65شريف عبد العال عبد العظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3275ورقم قيد  62876محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم نزلة بشير  -ملك /احمد
رمضان محمد رمضان
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 - 66اصلح محمد محمد احمد برمكي تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 3283ورقم قيد  62877محل رئيسى عن كوافير حريمي ,بجهة محافظة الفيوم دلة شارع الحجاز امام
معرض اسحق بندر الفيوم بملك  /ماهر محمد سليمان حميده
 - 67خالد محمد علي حسن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3295
ورقم قيد  62878محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا ,بجهة محافظة الفيوم مركز
اطسا  -قصر الباسل  -ملك  :احمد محمد علي حسن
 - 68محمد ربيع مرزوق سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 3297
ورقم قيد  62879محل رئيسى عن مكتب نظافه فيما عدا توريد العماله ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا ابو
صير دفنو  -ملك /رجب ابراهيم موسي
 - 69محمد احمد عباس محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3299
ورقم قيد  62840محل فرعى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول -
تقسيم سليم باغوص -بندر الفيوم  -ملك  :جورج موريس توفيق
 - 70عبد الرحمن طه جمعه كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3300
ورقم قيد  62880محل رئيسى عن مقاولت هندسي وتوريدات عامه ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
العدوة ملك /طه جمعه كامل
 - 71عبدالشافي سيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 3302
ورقم قيد  62881محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -دفنو  -ملك/علي
سلطان يوسف عيد
 - 72محسن محمد عبد المقصود جوده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 3304ورقم قيد  62883محل رئيسى عن مقاولت عامه و توريدات عمومية ,بجهة محافظة الفيوم مركز
الفيوم منشأة الفيوم ملك  /احمد محمد عبد المقصود
 - 73محمد طه محمد سيد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  3338ورقم
قيد  62885محل رئيسى عن كارة مواشي تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -ابو السعود بملك /
احمد طه محمد سيد
 - 74يحي احمد مصطفي خالد جوده تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 3345ورقم قيد  62886محل رئيسى عن تجارة خردوات ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم الممر التجاري
شارع الحرية ملك  /هيئة الوقاف المصريه
 - 75احمد سيد فتحي عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3349
ورقم قيد  62887محل رئيسى عن مكتب مقاولت واعمال متخصصه ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -
دفنو بملك /محمود سيد فتحي عبد الفتاح
 - 76وائل عوض عبد الستار حميده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 3350ورقم قيد  62888محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا الغرق
عزبة ثابت بحري ملك/كوثر عبد الحفيظ حميده علي
 - 77احمد عيد عبد التواب محمود تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 3351ورقم قيد  62889محل رئيسى عن تجاره بقاله ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا-دفنو ملك  :اشرف
مصطفي حامد عبد الفتاح
 - 78احمد ربيع علي محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  3352ورقم
قيد  62890محل رئيسى عن مخزن لتجاره مخلل ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -ابوعش -ملك/احمد
كامل عبدالحميد
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 - 79صابرين جمعه سيد محمد علي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 3354ورقم قيد  62891محل رئيسى عن تجاره البقاله و تشمل الزيوت بالتجزئة ,بجهة محافظة الفيوم قسم
الفيوم  -قسم اول  -درب الطباخين شارع الجرن الشرقي  -ملك/فتحيه شحاته علي حسان
 - 80محمود سمير السيد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3360
ورقم قيد  62892محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم اول  -شارع مساكن
الشرطه بعد محل دنيا القطان  -بندر الفيوم -ملك  :ابو العز لطفي اسماعيل
 - 81محمود توبه مهلهل جوده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3361
ورقم قيد  62893محل رئيسى عن تجارة خرده ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم قحافه الطريق الدائري
بندر الفيوم بملك  /شربات سيد عبدا احمد
 - 82عماد كريم عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3368
ورقم قيد  62894محل رئيسى عن كوفي شوب ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -منشاة محمد فهمي ملك/
محمد عبد الكريم عبدالوهاب
 - 83خالد زغلول محمود رستم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3373
ورقم قيد  62895محل رئيسى عن مقاولت متكاملة ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -الحميدية الجديدة -
ملك  /محمود زغلول محمود رستم
 - 84حجاج علي عيد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 3374
ورقم قيد  62896محل رئيسى عن مقاولت متكامله ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -ابو عش -ملك :
مؤمن حجاج علي عيد
 - 85رجاء ابراهيم مصطفى زيان تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 3375ورقم قيد  62897محل رئيسى عن نقل بضائع والت ثقيله داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص
اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول تقسيم فله السلخانه
بندر الفيوم بملك /احمد محمد محمد ابراهيم
 - 86احمد ثابت عبدالغنى عمار تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 3381
ورقم قيد  62898محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا ,بجهة محافظة الفيوم مركز
اطسا  -تطون  -ملك  /طارق محمد عيد موسى
 - 87وائل عبد الستار عبد الغني عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  3392ورقم قيد  62899محل رئيسى عن كارة مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
الناصريه  -ملك/هاني عبد الستار عبد الغني
 - 88عاطف عبد الحكم عبد العزيز عمر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  3394ورقم قيد  62900محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا ,بجهة
محافظة الفيوم مركز اطسا تطون  -ملك/جيهان حميده عبد القوي
 - 89صوفي والي صوفي حنفي شافعي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 3396ورقم قيد  62901محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم اول  -بنزينه
عاصم العلواية الصوفي  -بندر الفيوم بملك  /والي صوفي حنفي شافعي
 - 90عبد الله ثابت عباس شعبان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 3397ورقم قيد  62902محل رئيسى عن مكتب بيع ملبس جاهزه ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم
اول  -شارع بطل السلم بجوار الزكاوي الدور الثاني  -ملك/محمود حمدي صالح محمود فضل
 - 91خالد محمد فرج عرفه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  3403ورقم
قيد  62903محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائيه يدوي ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -اهريت الغربية ملك/
عيد محمد فرج عرفه
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 - 92إيمان محمد فارس محمد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 3406
ورقم قيد  62904محل رئيسى عن تجارةادوات منزلية ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -منية الحيط  -ملك/
احمد منير جلل احمد
 - 93عاطف محمد شعبان محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 3408
ورقم قيد  62905محل رئيسى عن مقاولت عامه ومتكامله ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -منشأة رحمي
عزبة عمر لطفي منشأة رحمي بملك /مؤمن محمد شعبان
 - 94علء محمد محمود عمر احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 3409ورقم قيد  62906محل رئيسى عن بيع بن ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم اول  2ش عمار بن
ياسر بجوار صيدلية زمزم قحافه الفيوم ملك /عبد العليم بحور محمد
 - 95خالد محمد كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  3417ورقم
قيد  62907محل رئيسى عن محل نظارات ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول ع 3محل  2مساكن
السكه الحديد  -الكيمان ملك /نبيل احمد عوض ا محمود
 - 96صابر عبد المجيد صابر على تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 3422ورقم قيد  62908محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول-
التفتيش شارع الرمد -ملك  /عمرو محمد رمضان
 - 97حسن محمد اسماعيل عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 3423ورقم قيد  62909محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا ,بجهة محافظة
الفيوم مركز اطسا منيه الحيط ملك /عصام جمعه سنوسي
 - 98شعبان نعيمي عبد الجيد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 3433ورقم قيد  62911محل رئيسى عن مغسلة سيارات ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -قصر الباسل -
ملك/نعمان نعيمي عبد الجيد
 - 99احمد حسين خميس محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 3450
ورقم قيد  51893رئيسى آخر عن حظيره لتربيه وتجاره المواشي بأنواعها ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -
منيه الحيط -عزبه فرحات منشأه عبد المجيد -ملك :ابراهيم حسين خميس محمد
 - 100رمضان محمود عبد العليم عبد الوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  3455ورقم قيد  62912محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -الصالحية
 ملك  /مجدى عبد العليم حميدة - 101رامي عيد لملوم عيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  3456ورقم
قيد  62913محل رئيسى عن مكتب لعمال التصدير فيما عدا المحظور منه قانونا ,بجهة محافظة الفيوم مركز
اطسا  -منشأة عبد المجيد بملك  /محمد لملوم عيد عبد الغني
 - 102محمد سليمان غيضان علي تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3459ورقم قيد  62914محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا ,بجهة محافظة
الفيوم مركز اطسا  -تطون بملك  /علي سليمان غيضان علي
 - 103مسعود فتحي قرني توفيق تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 3461
ورقم قيد  62915محل رئيسى عن معرض لتجاره الموبيليا ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -الحادقة و
عزبة الصعيدي  -ملك/محمد ابوبكر محمود رزق
 - 104محمد فتحى عبد العزيز خلف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 3465ورقم قيد  62916محل رئيسى عن مقله تسالى ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشاة عبدا -
بملك  /طارق محمد حسن
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 - 105عبدالرحمن عبد العال ابو بكر عبد العال تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  3466ورقم قيد  62917محل رئيسى عن شراء وبيع الدراجات النارية القديمة ,بجهة محافظة الفيوم
مركز اطسا  -دانيال بملك  /عبدالعال ابوبكر عبدالعال
 - 106سامح احمد علي رجب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3470
ورقم قيد  62918محل رئيسى عن ورشه نجاره باب وشباك ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول -
خلف حي جنوب الشيخ حسن  -بندر الفيوم  -ملك  :شيماء احمد عبد التواب عبد الوهاب
 - 107عز الدين محمد عاشور عبد المجيد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  3476ورقم قيد  62920محل رئيسى عن تصنيع موبليا ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -ابجيج -
ملك  :احمد محمد عاشور عبد المجيد
 - 108محمد فاروق مراد كساب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3481
ورقم قيد  62921محل رئيسى عن تجاره اسمده وتقاوي ومخصبات زراعيه ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم
 العدوه  -ملك  :محمد حسين احمد مليجي - 109مينا سمير شهات بسطوروس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 3483ورقم قيد  62922محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -كفور
النيل  -بملك  /سمير اسحق سوارس فرج
 - 110احمد محمد احمد صبري تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3484
ورقم قيد  62923محل رئيسى عن صيانة و تصليح تبريد و تكييف ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول
 9شارع خالد بن الوليد -باغوص -ملك/عصام محمد خميس - 111محمد حمدي محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 3486
ورقم قيد  62924محل رئيسى عن ميني ماركت ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول دله بجوار كافيه
الغابة بندر الفيوم بملك  /محمد حسن صلح حسن
 - 112محمود محمد شحات معوض تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3526ورقم قيد  61554رئيسى آخر عن تجاره قطع غيار موتوسيكلت وترسيكلت ,بجهة محافظة الفيوم
منية الحيط  -مركز اطسا  -الفيوم بملك /احمد محمد شحات
 - 113احمد طارق فتحي محمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 3494
ورقم قيد  62925محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول شارع
بلل الصوفي بندر الفيوم بملك  /اسماعيل سيد اسماعيل عبد الحميد
 - 114ابراهيم نبيل حلمي احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 3498
ورقم قيد  62926محل رئيسى عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا ,بجهة محافظة الفيوم قسم اول
شقة  4مساكن كيمان فارس  -بندر الفيوم  -ملك  /محمد صلح على محمد - 115محمد مصطفي مهدي حسن تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3499ورقم قيد  62927محل رئيسى عن تجارة خردة ,بجهة محافظة الفيوم هواره عدلن  -مركز الفيوم -
بملك  /احمد مصطفي مهدى
 - 116عيد محمد عيد على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  3503ورقم
قيد  62928محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة الفيوم الزاوية  -مركز الفيوم  -ملك  /ياسر محمد عيد
على
 - 117محمود اسماعيل محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 3507ورقم قيد  62929محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانون ,بجهة محافظة
الفيوم مركز اطسا  -منشاة رمزى  -ملك  /حسين اسماعيل محمد حسين

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 118مينا ناروز بولص باخوم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3544
ورقم قيد  62930محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -دسيا  -ملك  /محمود
مطلوب حسن هديب
 - 119محمد بكري احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3545ورقم قيد  62931محل رئيسى عن تجارة حاصلت زراعيه ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -تلت
ملك /احمد ربيع عبدا رمضان
 - 120جمال سالم عبد الوهاب قاسم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3546ورقم قيد  62932محل رئيسى عن مكتب لنقل البضائع داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص
اللزمة ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -بندر اطسا  -الحمدية  -ملك  /محمد سالم عبد الوهاب قاسم
 - 121نوره محمد محمود امبابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3550
ورقم قيد  62934محل رئيسى عن ورشة تصنيع سجاد يدوي ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -دسيا  -ملك
 /زينب احمد ابو العنين غيضان
 - 122مصطفى قرنى مدبولى احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3555ورقم قيد  62935محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم ثان  -حى
جنوب خلف قسم ثان الفيوم  -ملك  /ناصر على عبدا على
 - 123حماده عبد المنعم احمد حميده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3557ورقم قيد  62936محل رئيسى عن مكتب تصدير وتوريدات عمومية فيما عدا العمالة والدوية
والكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم اول -الحادقة تقسيم سعيد مظهر امام مسجد الرحمن الدور الول
 بندر الفيوم ملك/جمال فتحى عبد الفتاح - 124مصطفي فتحي رجب عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3565ورقم قيد  62937محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -ابجيج  -ملك/
محمد فتحي رجب
 - 125ايمان عزت محمد امين تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 3568
ورقم قيد  62938محل رئيسى عن تجاره ملبس جاهزه رجالي فيما عدا الملبس العسكريه ومستلزماتها,
بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -الحادقه شارع احمد حلمي مرزوق  -بندر الفيوم  -ملك  :محمد ابو
الليل امين السيد
 - 126علء حمدي حامد عبد الفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 3570ورقم قيد  62939محل رئيسى عن بيع سجاد و بطاطين ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم قسم ثان حارة
دله من شارع الحريه بملك  /احمد السيد زهدي عبد الصالحين
 - 127محمد احمد فتحي حسان سعيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3577ورقم قيد  62940محل رئيسى عن ورشة نجارة موبليات ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول
الطريق الدائري الشيخ عامر بندر الفيوم بملك  /اسامه محمد عبد السلم حسن
 - 128محمد حامد سيد حامد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3580ورقم قيد  62941محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول -
 7شارع الصوفي البحري بندر الفيوم بملك /حامد سيد حامد اسماعيل
 - 129محمد اسماعيل بكر شعبان بكر تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3582ورقم قيد  62942محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم -
الزملوطى  -بملك  /ايمن محمود احمد خليفه
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 - 130امل نادي عبد الحميد امين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3583
ورقم قيد  62943محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشأه بغدادي  -ملك :
نادي عبد الحميد امين
 - 131مساعد حمدون معتمد صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3586ورقم قيد  62944محل رئيسى عن مكتب تسويق عقاري ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -منشاة
عبدالمجيد  -ملك/ياسر حمدون معتمد صالح
 - 132مصطفي حمدي عثمان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3588ورقم قيد  62945محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -البسيونية -
ملك/ياسر حمدي عثمان محمد
 - 133محمد حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  18,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3591
ورقم قيد  62946محل رئيسى عن بيع وشراء موبايلت و اكسسواراتها ,بجهة محافظة الفيوم مركزاطسا بندر
اطسا عزبة الوابور الجديد ملك /احمد محمد عوض جادالرب
 - 134احمد صلح على احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 3596
ورقم قيد  62947محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -شارع جمال عبد
الناصر اعلى مطعم بوم  -بندر الفيوم  -ملك /ناهد عبد النور محمد الشيخ
 - 135خضر عبد الوهاب سيف النصر عبد الجواد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  3608ورقم قيد  62948محل رئيسى عن تجاره مبيدات زراعيه والبذور ,بجهة محافظة الفيوم
مركز اطسا  -منشأه المير  -ملك  :بركات عبد ا عبد المولي عبد الحميد
 - 136احمد حسن جبريل جبريل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3612
ورقم قيد  62949محل رئيسى عن بيع الحبوب والعلف وخامتها ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -مطول
 ملك  :حسن جبريل جبريل جابر - 137معوض عباس عبيد راضي تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3615ورقم قيد  62950محل رئيسى عن تجارة غلل وحاصلت زراعيه ,بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا
عنك قرية عنك ملك  /صالح معوض عباس عبيد
 - 138عبد المجيد محمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3616ورقم قيد  62951محل رئيسى عن تجاره اكسسوار محمول بالقطاعي ,بجهة محافظة الفيوم مركز
اطسا  -قلمشاه  -ملك  :عادل عبد الحميد عبد الجواد
 - 139ابتسام فتح الباب حمد عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 3617ورقم قيد  62952محل رئيسى عن تجاره ادوات منزليه ,بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول -
الصيفيه الجديده شارع علي جوده بجوار مسجد الرحمن  -بندر الفيوم  -ملك  :جمال فتح الباب حمد عبد القادر
 - 140محمد محمود ابراهيم الدسوقي علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  3618ورقم قيد  62953محل رئيسى عن انترنت و بلي شتيشن بعد الحصول علي التراخيص اللزمه,
بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم برج بيروت شارع جمعية الرساله المسلة ملك /محمد عبد الرحمن حسين
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فروع الفراد
 - 1يحي علي عبدالرحمن الجداوي قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  3259ورقم قيد  32480محل فرعى
عن استغلل صيدلية عامه بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -الغرق بحري -ملك  :يحي علي عبد الرحمن جداوي
 - 2محمد احمد عباس محمد قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  3299ورقم قيد  62840محل فرعى عن
تجارة وتوزيع مواد غذائية بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -تقسيم سليم باغوص -بندر الفيوم  -ملك :
جورج موريس توفيق

قيود الشركات
 - 1عمرو احمد رشاد حمدي وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  3303ورقم قيد  62882مركز عام عن مقاولت عامة بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا  -شارع
المهندس  -الفيوم بملك  /احمد رشاد حمدي عبد ا
 - 2مصطفي مجدي ابو سريع محارب و شريكته شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  3430ورقم قيد  62910مركز عام عن تصميمات هندسيه و مقاولت عامه و توريدات
عموميه فيما عدا الدويه و العماله و الكمبيوتر بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم  -منشاةعبدا  -اخر شارع
فيل المحافظ منشية عبدا  -ملك /مصطفي مجدي ابوسريع محارب
 - 3هشام محمد رياض وشركائه شركة رأس مالها  9,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 3473ورقم قيد  62919مركز عام عن محل بقالة تموينيه بجهة محافظة الفيوم عزبة محمد الجالي -
مركز اطسا  -الفيوم بملك  /محمد رياض مرزوق

فروع الشركات
 - 1نيو برنت لتداول الوراق الماليه قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  3260ورقم قيد 62875
فرعى عن القيام بأعمال السمسرة فى الوراق المالية والتجارية والوساطة والسمسرة فى السندات وبمراعاة حكم
المادة (  ) 33من القانون رقم  95لسـ  1992حكم المادة (  ) 127من لئحتة التنفيذية ويجوز للشركة أن تكون
لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع شركات الموال وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات او تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون رقم  95لسـ  1992ولئحته التنفيذية وفى اطار موافقة الهيئة العامه
للستثمار والهيئة العامه للرقابه المالية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
بجهة محافظة الفيوم 143برج طيبه شارع عدلي يكن بندر الفيوم
 - 2رجب فهيم محمد محجوب وشريكه قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  3585ورقم قيد 52487
فرعى عن التوكيلت التجارية بجهة محافظة الفيوم شارع الجزيرة من شارع  - 15باغوص  -تقسيم سيد سليم
 - 3شركة الثقه واليقين للتوكيلت التجاريه قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  3585ورقم قيد
 52487فرعى عن التوكيلت التجارية بجهة محافظة الفيوم شارع الجزيرة من شارع  - 15باغوص  -تقسيم
سيد سليم
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محو  -شطب
 - 1مايكل فؤاد فهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  50105قيد فى  2015-11-09برقم ايداع  2530وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-1لترك التجارة نهائيا
 - 2مجدي محمد صالح صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  62231قيد فى  2022-02-28برقم ايداع 1195
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/1وترك التجارة نهائيا
 - 3احمد نادى محمود زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55862قيد فى  2019-03-03برقم ايداع  897وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-2لترك التجاره نهائيا
 - 4محمود على محمود محمد البيارى تاجر فرد سبق قيده برقم  57539قيد فى  2020-01-26برقم ايداع
 298وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في 2022-6-2لترك التجاره نهائيا
 - 5علي سيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58094قيد فى  2020-07-15برقم ايداع  1708وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-2لترك التجاره نهائيا
 - 6حمدي ربيع خميس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  61859قيد فى  2022-01-05برقم ايداع 110
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب نهائيا في  2022-6-2لترك التجارة نهائيا
 - 7عرفه محارب يونس مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  44058قيد فى  2017-07-04برقم ايداع 2097
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/5وترك التجارة نهائيا
 - 8عرفه محارب يونس مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  44058قيد فى  2007-08-07برقم ايداع 1752
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/5وترك التجارة نهائيا
 - 9اسلم محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  51593قيد فى  2016-12-12برقم ايداع 3413
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/5وترك التجارة نهائيا
 - 10محمد رمضان سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59599قيد فى  2021-05-17برقم ايداع 1731
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/5وترك التجارة نهائيا
 - 11محمد قرني سلطان حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  61294قيد فى  2021-11-17برقم ايداع 5814
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-5لترك التجاره نهائيا
 - 12عماد الدين عطا فاوى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  43357قيد فى  2006-11-05برقم ايداع
 3130وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/6وترك التجارة نهائيا
 - 13خفاجه محمد خفاجه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48331قيد فى  2014-01-27برقم ايداع 170
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-6لترك التجاره نهائيا
 - 14ربيع محمود حسوبه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52536قيد فى  2017-07-13برقم ايداع 2201
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-6لترك التجاره نهائيا
 - 15احمد عبدالقوى عبدالعزيز جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  55719قيد فى  2019-02-04برقم ايداع
 410وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-6لترك النشاط نهائيا
 - 16سامح فتحي مصطفي علي تاجر فرد سبق قيده برقم  61197قيد فى  2021-11-10برقم ايداع 5646
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 / 6 / 6لترك التجارة نهائيا
 - 17جمال حسن عبد العزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  61701قيد فى  2021-12-20برقم ايداع
 6561وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 / 6 / 6لترك التجاره
نهائيا
 - 18اسماء سيد احمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  62074قيد فى  2022-02-08برقم ايداع 778
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 / 6/ 6لترك التجاره نهائيا
 - 19ايهاب عياد ابراهيم غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  32152قيد فى  1992-10-07برقم ايداع 1617
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة للوفاه
 - 20اسماء محمد بكرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  41860قيد فى  2005-07-09برقم ايداع 1299
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /7لترك التجارة نهائيا
 - 21خالد احمد السيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  45081قيد فى  2009-03-29برقم ايداع  695وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب  2022/6/7وترك التجارة نهائيا
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 - 22خاطر جمعه محمد ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  47632قيد فى  2012-10-31برقم ايداع 2160
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا  2022-6-7لترك
التجاره نهائيا
 - 23اريج عوض حامد عوض منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  57927قيد فى  2020-05-17برقم ايداع
 1272وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /7لترك التجارة نهائيا
 - 24عاصم جمعه احمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  58989قيد فى  2021-01-14برقم ايداع 118
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022 / 6 / 7لترك التجاره نهائيا
 - 25هبه صلح سيد عقيله تاجر فرد سبق قيده برقم  60646قيد فى  2021-09-26برقم ايداع  4558وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-7لترك التجاره نهائيا
 - 26عصام عمار جمعه مشرف تاجر فرد سبق قيده برقم  61459قيد فى  2021-11-29برقم ايداع 6102
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/7وترك التجارة نهائيا
 - 27فاتن صالح باهى عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  61649قيد فى  2021-12-15برقم ايداع 6464
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/7وترك التجارة نهائيا
 - 28سهير عبدالراضى محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  55721قيد فى  2019-02-04برقم
ايداع  423وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-8لترك التجارة
نهائيا
 - 29رشاد سعد رشاد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  55837قيد فى  2019-02-26برقم ايداع  745وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 / 6 / 8لترك التجارة نهائيا
 - 30كارم احمد امين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  60465قيد فى  2021-09-12برقم ايداع 4203
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-8لترك التجاره نهائيا
 - 31محمد ابراهيم عبدالسلم عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  60858قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 4987وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-8لترك التجاره نهائيا
 - 32محمود ابراهيم جوده محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  61478قيد فى  2021-11-30برقم ايداع
 6135وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب نهائيا لترك التجارة نهائيا
 - 33كرم رضوان محمد فولي تاجر فرد سبق قيده برقم  61831قيد فى  2022-01-03برقم ايداع  32وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-8لترك التجارة نهائيا
 - 34السيد رمضان السيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  62762قيد فى  2022-05-22برقم ايداع 2808
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-8لترك التجاره نهائيا
 - 35احمد محمود سعيد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  43885قيد فى  2007-05-02برقم ايداع
 1091وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-9لترك التجارة نهائيا
 - 36سامى شكرى فهمى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  47514قيد فى  2012-09-20برقم ايداع 1828
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ  2022 / 6 / 9لترك التجارة
نهائيا
 - 37حسان رمضان سيد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  47545قيد فى  2012-10-01برقم ايداع 1920
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 38ياسر محمد عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  54822قيد فى  2018-08-19برقم ايداع 3317
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-9لترك التجارة نهائيا
 - 39ايمان سيد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  61430قيد فى  2021-11-28برقم ايداع  6054وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/9وترك التجارة نهائيا
 - 40مصطفى صالح رزق رماح تاجر فرد سبق قيده برقم  46856قيد فى  2011-12-19برقم ايداع
 2674وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/12وترك التجارة
نهائيا
 - 41محمود سعيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61242قيد فى  2021-11-15برقم ايداع 5733
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ  2022 / 6 / 12لترك التجارة
نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 15 of 43

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 42محمد عبدالعال ميهوب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50273قيد فى  2015-12-15برقم ايداع
 2899وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-13لترك التجاره
نهائيا
 - 43محمود فتحى بسيونى على تاجر فرد سبق قيده برقم  57511قيد فى  2020-01-20برقم ايداع 232
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-13لترك التجاره نهائيا
 - 44سيد محمد عبد الواحد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  59385قيد فى  2021-03-28برقم ايداع
 1158وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-13لترك التجاره
نهائيا
 - 45نعمان نعيمى عبدالجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46580قيد فى  2011-09-08برقم ايداع
 1925وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-14لترك التجارة
نهائيا يا
 - 46احمد سالم دسوقى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  53406قيد فى  2017-12-19برقم ايداع 4386
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /14/6لترك التجارة نهائيا
 - 47ابانوب سمير ايليا عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  60082قيد فى  2021-08-04برقم ايداع 2960
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/14وترك التجارة نهائيا
 - 48ياسر ثابت احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  60143قيد فى  2021-08-10برقم ايداع 3109
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد في  2022-6-14لترك التجاره نهائيا
 - 49بشير يسن السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  60278قيد فى  2021-08-25برقم ايداع  3816وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-14لترك التجاره نهائيا
 - 50محمد مامون لملوم فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  60390قيد فى  2021-09-05برقم ايداع 4054
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 / 6 / 14لترك التجارة نهائيا
 - 51محمد ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61534قيد فى  2021-12-05برقم ايداع
 6246وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-14لترك التجارة
نهائيا
 - 52اصلح محمد محمد احمد برمكي تاجر فرد سبق قيده برقم  62874قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 3254وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/14وترك التجارة
نهائيا
 - 53فاطمه حسن السيد عنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  54808قيد فى  2018-08-14برقم ايداع 3275
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-15لترك التجاره نهائيا
 - 54محمد جمال شفيق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  60263قيد فى  2021-08-24برقم ايداع 3773
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ  2022 / 6 / 15لترك التجارة
نهائيا
 - 55خميس رجب احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61717قيد فى  2021-12-21برقم ايداع 6605
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-5-16لترك التجاره نهائيا
 - 56عبد الجواد محمد كامل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  62679قيد فى  2022-04-26برقم ايداع
 2513وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد في  2022-6-15لترك التجارة
نهائيا
 - 57احمد امين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41978قيد فى  2005-08-21برقم ايداع  1633وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-16لترك التجاره نهائيا
 - 58ابراهيم محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52240قيد فى  2017-04-26برقم ايداع 1428
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-16لترك التجاره نهائيا
 - 59رافت ابراهيم حبيب بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم  62389قيد فى  2022-03-16برقم ايداع
 1666وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-16لترك التجارة
نهائيا
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 - 60حسنى السيد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  21306قيد فى  1977-11-08برقم ايداع 2562
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل ترك التجارة للوفاة
 - 61وائل محمود عطيه عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  54022قيد فى  2018-03-26برقم ايداع 1403
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-19لترك التجاره نهائيا
 - 62مصطفي عبد العزيز سعيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  60948قيد فى  2021-10-24برقم
ايداع  5187وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيدمشطوب في  2022-6-19لترك التجار
نهائيا
 - 63سامى عبدالحميد محمد علوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  39031قيد فى  2001-09-26برقم ايداع
 2066وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /20لترك التجارة
نهائيا
 - 64شحاته حسين عبدالجليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  39470قيد فى  2002-04-07برقم ايداع 658
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/20وترك التجارة نهائيا
 - 65محمد رمضان عبدالحميد حزين تاجر فرد سبق قيده برقم  45354قيد فى  2009-09-14برقم ايداع
 1757وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/20وترك التجارة
نهائيا
 - 66مارى مرسيس بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  47347قيد فى  2012-07-16برقم ايداع 1413
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /20لترك التجارة نهائيا
 - 67احمد عادل محمود مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  57678قيد فى  2020-02-13برقم ايداع 645
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل ترك التجارة فى تاريخ  2022 / 6 / 20للوفاة
 - 68محمد حسان عبد الجليل شعيب تاجر فرد سبق قيده برقم  58994قيد فى  2021-01-18برقم ايداع
 140وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-20لترك التجارة نهائيا
 - 69مرزوقه محمد عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59066قيد فى  2021-01-31برقم ايداع
 316وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد في  2022-6-20لترك التجارة نهائيا
 - 70احمد عبدا امين دهشان تاجر فرد سبق قيده برقم  59857قيد فى  2021-06-29برقم ايداع 2469
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-20لترك التجاره نهائيا
 - 71تعديل صاحب النشاط بجعله زينب محمد على محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60000قيد فى
 2021-07-15برقم ايداع  2759وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في
 2022-6-20لترك التجارة نهائيا
 - 72ماجده محمد صالح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  42609قيد فى  2006-03-28برقم ايداع 1126
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /22للوفاة
 - 73محمد عارف محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  49366قيد فى  2015-04-07برقم ايداع 939
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-22لترك التجاره نهائيا
 - 74طارق زارع محمود هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  45900قيد فى  2010-10-27برقم ايداع 1836
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-23لترك التجاره نهائيا
 - 75منى على محمد ابوحامد تاجر فرد سبق قيده برقم  61322قيد فى  2021-11-18برقم ايداع 5872
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-23لترك التجاره نهائيا
 - 76ابوالقاسم سيد فرج ابوالقاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  61471قيد فى  2021-11-29برقم ايداع
 6116وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-23لترك التجاره
نهائيا
 - 77طارق السيد على الدهان تاجر فرد سبق قيده برقم  43675قيد فى  2007-03-04برقم ايداع 543
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /26لترك التجارة نهائيا
 - 78ياسر محمد عبدالمقصود طرفايه تاجر فرد سبق قيده برقم  59738قيد فى  2021-06-09برقم ايداع
 2109وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب بأمر محو رقم  36777في
 2022-6-26لترك التجاره نهائيا
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 - 79نادية عطا ا حميده منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  61130قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 5540وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ  2022 / 6 / 26لترك
التجارة نهائيا
 - 80محمد ماجد صلح السيد عبدالمولي تاجر فرد سبق قيده برقم  62485قيد فى  2022-03-27برقم ايداع
 1958وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/26وترك التجارة
نهائيا
 - 81هناء صلح سيد عبد التواب تاجر فرد سبق قيده برقم  62535قيد فى  2022-04-04برقم ايداع
 2135وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /26لترك التجارة
نهائيا
 - 82احمد محمد يس ركابى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  62764قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
 2813وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل لقيد مشطوب في  2022/6/26وترك التجارة نهائيا
 - 83محمد شحات معوض اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  40461قيد فى  2008-07-01برقم ايداع
 1144وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لنهاء نشاط الفرع
 - 84محمد الهادى مصطفى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  52464قيد فى  2017-06-19برقم ايداع
 1996وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /27لترك التجارة
نهائيا
 - 85محمد صابر محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  58168قيد فى  2020-08-09برقم ايداع
 1853وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022/6/27وترك التجار نهائيا
 - 86احمد محمدعبد الغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60201قيد فى  2021-08-18برقم ايداع 3249
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022 / 6 / 27لترك التجارة نهائيا
 - 87سعيد احمد جمعه عبد الباقي تاجر فرد سبق قيده برقم  60329قيد فى  2021-08-30برقم ايداع
 3929وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-27لترك التجاره
نهائيا
 - 88محمد فتحى مليجى ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  61326قيد فى  2021-11-21برقم ايداع
 5882وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-27لترك التجاره
نهائيا
 - 89عرفه سيد عبد الرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  62735قيد فى  2022-05-15برقم ايداع
 2689وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد في  2022-6-27لترك التجارة
نهائيا
 - 90تامر مسعد صليب سمور تاجر فرد سبق قيده برقم  57910قيد فى  2020-05-10برقم ايداع 1125
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /28لترك التجارة نهائيا
 - 91اسامه مصطفى ربيع خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  61276قيد فى  2021-11-16برقم ايداع 5778
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى تاريخ  2022 / 6 / 28لترك التجارة
نهائيا
 - 92باسم سليمان جيد بشارة تاجر فرد سبق قيده برقم  34800قيد فى  1996-09-24برقم ايداع 2028
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل ترك التجارة للوفاة
 - 93محمد فتحى محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  56662قيد فى  2019-08-07برقم ايداع
 2778وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب فى  2022 /6 /29لترك التجارة
نهائيا
 - 94محمد فتحى محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  56662قيد فى  2021-04-01برقم ايداع
 1245وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر فى 2022 /6 /29
لشطب المحل الرئيسى
 - 95محمد فتحى محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  56662قيد فى  2021-06-07برقم ايداع
 2057وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر فى 2022 /6 /29
لشطب المحل الرئيسى
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 - 96احمد مجدي عبد الظاهر عيسي تاجر فرد سبق قيده برقم  61719قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 6607وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد في  2022-6-29لترك التجارة
نهائيا
 - 97رفعت علي عبد العزيز علي تاجر فرد سبق قيده برقم  62636قيد فى  2022-04-18برقم ايداع
 2401وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب في  2022-6-29لترك التجاره
نهائيا
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رأس المال
 - 1مصطفى مهنى جوده السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49993قيد فى  2015-10-04برقم ايداع 2279
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2محمد علي عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58294قيد فى  2020-09-01برقم ايداع 2075
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3على خميس على عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم  42828قيد فى  2006-05-21برقم ايداع  1769فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 4هبه ربيع محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52349قيد فى  2017-05-22برقم ايداع  1725فى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 5محمد خلف عبدالقوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  50653قيد فى  2016-03-16برقم ايداع  859فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 6ناصر عويس عبدالتواب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59450قيد فى  2021-04-07برقم ايداع
 1349فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 7نورا حمدى محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  61188قيد فى  2021-11-10برقم ايداع  5634فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 8احمد محمد الصايم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61114قيد فى  2021-11-04برقم ايداع  5507فى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 9رمضان احمد فريز حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62600قيد فى  2022-04-12برقم ايداع  2299فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 10ضياء اسامه صالح عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  46019قيد فى  2011-01-12برقم ايداع 80
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11سيد سيد احمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  62799قيد فى  2022-05-29برقم ايداع  2947فى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12ماجد كمال كامل شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  42905قيد فى  2018-03-13برقم ايداع  1189فى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 13نجاح محمد عبد الجواد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57415قيد فى  2020-01-10برقم ايداع
 19فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 14اسماء صبحي سيد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  59235قيد فى  2021-03-02برقم ايداع 785
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 15احمد سيد عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62863قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  3212فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 16هناء ربيع رمضان جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  58472قيد فى  2020-09-30برقم ايداع 2491
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17محمد فتحى محمد صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  40374قيد فى  2003-08-17برقم ايداع 1326
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 18طارق احمد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  53433قيد فى  2017-12-24برقم ايداع 4445
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 19مصطفي حسين ربيع عبد العليم متولي تاجر فرد سبق قيده برقم  61146قيد فى  2021-11-07برقم
ايداع  5568فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 20محمد مصطفى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57898قيد فى  2020-05-04برقم ايداع 1201
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 21ماجد شكرى امين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  51550قيد فى  2016-11-28برقم ايداع 3306
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 22سهاد عمار ابوسيف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  52927قيد فى  2017-10-11برقم ايداع 3273
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 23صابر سيد احمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  51635قيد فى  2016-12-22برقم ايداع 3522
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 24ارزاق عبده على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55841قيد فى  2019-02-26برقم ايداع 752
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25عويس عبدالحليم محفوض محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51427قيد فى  2016-10-23برقم ايداع
 2956فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26محمد عيد احمد عبد النبي تاجر فرد سبق قيده برقم  62187قيد فى  2022-02-22برقم ايداع 1079
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 27فيصل عبد الونيس فيصل على تاجر فرد سبق قيده برقم  48687قيد فى  2014-08-21برقم ايداع
 2109فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 220,000.000
 - 28الهام ابراهيم حسن حسن السواح تاجر فرد سبق قيده برقم  54633قيد فى  2018-07-18برقم ايداع
 2886فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 29عبد الرحمن حنفي محمود طلبه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61827قيد فى  2022-01-03برقم
ايداع  27فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 30دسوقى سيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  37965قيد فى  2013-11-21برقم ايداع  1942فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 31فارس محمود فارس كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  45004قيد فى  2009-02-11برقم ايداع 318
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 32محمد جمال محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  59808قيد فى  2021-06-22برقم ايداع  2332فى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 33فاضل محمد فاضل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58899قيد فى  2020-12-23برقم ايداع 3639
فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 35,000.000
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العناوين
 - 1ماجد كمال كامل شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  42905قيد فى  2006-06-11برقم ايداع 1998
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل عنوان المحل الرئيسي الخر بجعله
شارع مصطفي كامل  -الفيوم بملك  /نبيل فهمي عيد
 - 2ماجد كمال كامل شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  42905قيد فى  2018-03-13برقم ايداع 1189
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان للمحل الرئيسي الخر شارع
مصطفي كامل  -الفيوم بملك  /نبيل فهمي عيد
 - 3محمد علي عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58294قيد فى  2020-09-01برقم ايداع
 2075وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله  :شارع
مصطفي كامل دحدوره هدي بندر الفيوم ملك  :محمد احمد امين
 - 4على خميس على عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم  42828قيد فى  2006-05-21برقم ايداع 1769
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة  /العبودى المسلة
شارع وادى النيل برج سدرة شقة  16الدور الرابع  -بملك  /فتحى مصطفى محمد متولى
 - 5محمد صابر ابراهيم صميده تاجر فرد سبق قيده برقم  60138قيد فى  2021-08-10برقم ايداع
 3089وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم البسيونية  -مركز الفيوم  -ملك/
صابر ابراهيم صميده
 - 6بدوى خميس عيسى سيف النصر تاجر فرد سبق قيده برقم  47578قيد فى  2012-10-10برقم ايداع
 2024وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله خلف السنترال
 مركز اطسا  -ملك/سيد خليفه رجب اسماعيل - 7احمد كمال عبد الستار السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57885قيد فى  2020-04-28برقم ايداع
 1175وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز اطسا شدموه ملك  :الوحده
المحليه بشدموه مركز اطسا الفيوم
 - 8محمد هاشم احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58210قيد فى  2020-08-16برقم ايداع 1868
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسي الخر عن صيانة
اجهزة الكترونية وكهربائيه فيما عدا العماله وخدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه بناحية شارع
المركز بجوار قهوة حسن  -ابشواى بملك  /كمال الدين مصطفي عبدالعزيز
 - 9زويد سعد محمد زويد تاجر فرد سبق قيده برقم  60976قيد فى  2021-10-25برقم ايداع  5242وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله كفور النيل -مركز الفيوم -
ملك  :صالح كمال صالح علي
 - 10نورا حمدى محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  61188قيد فى  2021-11-10برقم ايداع 5634
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله المندرة  -مركز الفيوم
ملك  /خالد ابراهيم ابراهيم حسن
 - 11خالد احمد هاشم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58330قيد فى  2020-09-07برقم ايداع 2154
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع البدر الحادقة بملك  /احمد هاشم
احمد
 - 12مينا منير فوزى نصيف تاجر فرد سبق قيده برقم  54667قيد فى  2018-07-24برقم ايداع 2962
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت محل رئيسى اخر عن نشاط تجارة
نجف وانتيكات والكائن في قسم الفيوم  -قسم اول  -برج  9المسلة  -ملك  /الحسين يسرى يسن يوسف
 - 13رضا محمد عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54929قيد فى  2018-09-13برقم ايداع
 3586وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة  /المسلة
بجوار قبانى اعلى جولدن هاوس للسياحة  -بندر الفيوم  -بملك  /نصر عبدا عبد الغنى
 - 14محمد هاشم احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58210قيد فى  2020-08-16برقم ايداع 1868
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ابوكساه  -ملك  /عبد العزيز عبد الحكيم
حسن
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 - 15عبدالعليم شعبان عبدالعليم يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  34570قيد فى  2016-10-25برقم ايداع
 3005وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة  /ابو صير -
دفنو  -مركز اطسا  -بملك  /عبد العليم شعبان عبد العليم يحيى
 - 16مجدى عبدالنبى صالح طه تاجر فرد سبق قيده برقم  39982قيد فى  2002-12-21برقم ايداع
 2140وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم  16شقه  - 3مزارع
طيبه جاردنز
 - 17وليد احمد عبدالعال عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  42907قيد فى  2006-06-11برقم ايداع
 2001وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت محل رئيسى اخر عن نشاط
كارة مواشى وتجارتها والكائن فى الكعابى  -الكعابى الجديدة  -ملك /احمد عبد العال عبد العال
 - 18يحي علي عبدالرحمن الجداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  32480قيد فى  1993-05-20برقم ايداع
 954وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز اطسا  -الغرق بحري -ملك :
يحي علي عبد الرحمن جداوي
 - 19احمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  47065قيد فى  2012-03-05برقم ايداع 504
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت محل رئيسى اخر عن نشاط
مزرعة دواجن وتجارتها والكائن فى مركز الفيوم  -دمو  -ملك /ايهاب على نور الدين عبد السلم
 - 20احمد سيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  47065قيد فى  2012-03-05برقم ايداع 504
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت محل رئيسى اخر عن نشاط
مزرعة دواجن وتجارتها والكائن فى مركز الفيوم -دمو  -ملك  /جلل على نور الدين عبد السلم
 - 21برعى رمضان عوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56499قيد فى  2019-07-01برقم ايداع
 2356وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة  /بنى صالح -
مركز الفيوم  -بملك  /عبد الفتاح حسنى عبد الفتاح
 - 22محمد احمد عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62840قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 3100
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قسم الفيوم  -قسم اول  -تقسيم سليم باغوص
بندر الفيوم  -ملك  :جورج موريس توفيق - 23صدام عوض محمد طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  47973قيد فى  2013-05-09برقم ايداع 841
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله دله برج الحرمين
خلف المدينه المنوره الدور الرابع -بندر الفيوم  -ملك  :اشواق محمد محمود
 - 24عبد الحميد احمد عبد الحميد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  62555قيد فى  2022-04-05برقم ايداع
 2184وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله اللهون -
مركز الفيوم  -ملك  /شبل صلح باهى عويس
 - 25خالد كمال كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45191قيد فى  2009-06-07برقم ايداع 1166
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم اللهون  -مركز الفيوم  -ملك /عبدا
شعبان سيد
 - 26صالح مصطفى عبد الرحمن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  61387قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
 5986وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قلمشاه -مركز
اطسا  -ملك  /عبد العليم محمد على
 - 27سهاد عمار ابوسيف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  52927قيد فى  2017-10-11برقم ايداع
 3273وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع احمد
شوقي بجوار فيل المحافظ بجوار مطعم العيسوي الدور الول علوي بندر الفيوم  -ملك  :سوسن سعد عبد الرشد
 - 28اسماء صبحي سيد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  59235قيد فى  2021-03-02برقم ايداع 785
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة  /منشاه عبد ا -
مركز الفيوم  -ملك  /محمد خيرى محمد منصور
 - 29سعيد السيد مصطفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  44337قيد فى  2008-01-06برقم ايداع 38
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة  /ش ابو بكر الصديق
 بندر اطسا  -ملك  /احمد رمضان امين صابرل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 30احمد حسين خميس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51893قيد فى  2017-02-19برقم ايداع 577
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مركز اطسا -منيه الحيط -عزبه فرحات
منشأه عبد المجيد -ملك :ابراهيم حسين خميس محمد
 - 31رامى محمد خميس عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  48749قيد فى  2014-09-21برقم ايداع
 2314وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله  :الحادقه
شارع احمد حلمي مرزوق بجوار التأمين الصحي  -بندر الفيوم  -ملك :تامر محمد خميس عبد القادر
 - 32اشرف عبدالفتاح محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  51179قيد فى  2016-08-14برقم ايداع
 2277وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تطون  -مركز اطسا  -بملك/
محمود عبد الفتاح محمد
 - 33ماجد شكرى امين يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  51550قيد فى  2016-11-28برقم ايداع 3306
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع طلبه باشا خلف
الصالون  -بندر الفيوم ملك /نبيل نسيم ايوب ميخائيل
 - 34محمود محمد شحات معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  61554قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 6284وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منية الحيط  -مركز اطسا  -الفيوم
بملك /احمد محمد شحات
 - 35محمد شحات معوض اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  40461قيد فى  2003-09-29برقم ايداع
 1607وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم إنهاء نشاط الفرع بناحية قصر
الباسل  -طريق اسيوط الغربي بملك محمد شحات معوض عن نشاط محطة مواد بترولية
 - 36محمود سعيد عبدالتواب مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  54855قيد فى  2018-08-29برقم ايداع
 3389وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع ابو بكر
الصديق بندر اطسا الفيوم  -ملك  :شوقي علي عبد اللطيف علي
 - 37محمد عاشور محمود عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  54996قيد فى  2018-09-26برقم ايداع
 3746وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  47العشرين البحري  -حدائق
حلوان
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النشاط
 - 1جهاد احمد كمال رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  62378قيد فى  2022-03-15برقم ايداع 1625وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله صناعه منسوجات وملبس جاهزه
 - 2واعر عرفه عبد التواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62758قيد فى  2022-05-19برقم ايداع
2789وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح مكتب استيراد و تصدير و توريدات عموميه
 - 3رضا محمد عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54929قيد فى  2018-09-13برقم ايداع
3586وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعلة  /كوافير حريمى واتيلية تأجير
فساتين
 - 4نورهان حمدى فيصل عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  56266قيد فى  2019-05-05برقم ايداع
1791وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعلة  /تجارة وتركيب جميع انواع
كاميرات المراقبة وبيع وتركيب انظمه اطفاء الحريق وتركيب انظمة انذار الحريق واعمال التيار الخفيف واعمال
الكهرباء واعمال التكييف والمركزى وتركيب جميع ابواب وشبابيك البواب التوماتيك فيما عدا توريد العماله
والمن والحراسة والكاميرات اللسلكية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة
 - 5ماجده ناجي العادلي فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  61695قيد فى  2021-12-20برقم ايداع 6549وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  /كارة مواشى وتجارتها وتجارة اعلف
 - 6سيد سيد احمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  62799قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 2947وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح ورشه تصنيع شكمانات
 - 7وليد عيد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  59513قيد فى  2021-04-20برقم ايداع 1515وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع منتجات اللبان
 - 8نجاح محمد عبد الجواد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57415قيد فى  2020-01-10برقم ايداع
19وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجارة ملبس جاهزة واستيراد
وتصدير
 - 9طلبة احمد صالح معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  60758قيد فى  2021-10-03برقم ايداع 4761
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعبئة مواد غذائيه و مستحضرات يدويه
 - 10عمر عبدالجيد على عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  55679قيد فى  2019-01-22برقم ايداع 287
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت واستثمار عقاري
واستيراد وتصدير وتوريدات عمومية فيما عدا العماله والدوية والكمبيوتر
 - 11عادل شعبان هاشم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  54399قيد فى  2018-05-29برقم ايداع 2345
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله اعلف ومدشة وتصنيع علف ناعم
 - 12عبد الحميد احمد عبد الحميد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  62555قيد فى  2022-04-05برقم ايداع
2184وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ملبس جاهزة حريمى
 - 13صالح مصطفى عبد الرحمن عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  61387قيد فى  2021-11-24برقم ايداع
5986وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله محل لتجارة اجهزة كهربائية
 - 14محمد على يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  52022قيد فى  2017-03-15برقم ايداع 893وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تجارة أعلف
 - 15سهاد عمار ابوسيف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  52927قيد فى  2017-10-11برقم ايداع 3273
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله كوافير حريمي
 - 16عبداللطيف طه عبداللطيف غيضان تاجر فرد سبق قيده برقم  53923قيد فى  2018-03-07برقم ايداع
1134وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله  :تجاره الحاصلت الزراعيه
والعلف وانتاج وتجاره التقاوي
 - 17على حسن على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56812قيد فى  2019-09-16برقم ايداع 3170وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه و تسويق عقاري و وسيط عقاري
 - 18صفاء السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62065قيد فى  2022-02-08برقم ايداع 758وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مدشة غلل وتجاره اعلف
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 - 19مصطفى احمد صالح سيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51604قيد فى  2016-12-15برقم ايداع
3452وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح للتنميه و التدريب و الدراسات النوعيه و المهنيه
التخصصيه فيما عدا المن و الحراسه و النترنت
 - 20عادل هيكل حسن هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  62048قيد فى  2022-02-03برقم ايداع 694وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعلة /معرض لتجارة الملبس الجاهزة
 - 21فايقه عزمي صليب حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  33034قيد فى  1994-05-10برقم ايداع 834وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح ورشة و معرض لتجارة الموبيليات
 - 22نادى شحاتة نصيف باسليوس تاجر فرد سبق قيده برقم  52327قيد فى  2017-05-17برقم ايداع
1673وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجارة قطع غيار واكسسوارات
سيارات
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62378وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-15برقم ايداع  1,625.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعله بيوتي فاشون لصناعه المنسوجات
والملبس الجاهزه
 - 2فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61190وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-10برقم ايداع  5,636.000الى  :مكتب ديمكس للستيراد والتصدير
 - 3فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  54929وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-13برقم ايداع  3,586.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها  /كوافير واتيلية بيوتى سنتر
 - 4فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58330وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  3,110.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها  /الماسة  almassaلتجارة المواد
الغذائية
 - 5فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  56266وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-05برقم ايداع  1,791.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها  /اس جى اس  sgsلكاميرات
المراقبة واعمال الكهرباء والتكييف المركزى والبواب التوماتيك
 - 6فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59513وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-20برقم ايداع  1,515.000الى  :معمل الستاذ لتصنيع منتجات اللبان
 - 7فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  57415وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-10برقم ايداع  19.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها النسر لتجارة الملبس الجاهزة
والستيراد والتصدير
 - 8فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60758وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-03برقم ايداع  4,761.000الى  :العروبه لتعبئة المواد الغذائيه و المستحضرات يدويه
 - 9فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  55679وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-22برقم ايداع  287.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها المختار للمقاولت والستثمار العقاري
والستيراد والتصدير والتوريدات العمومية
 - 10فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  62253وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-01برقم ايداع  1,254.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها الحرمين لتجارة الخردوات
والملبس
 - 11فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61387وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-24برقم ايداع  5,986.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها الرحمة لتجارة الجهزة
الكهربائية
 - 12فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  39959وتم ايداعه بتاريخ
 2002-12-02برقم ايداع  2,038.000الى  :تعديل اسم صاحب الشأن بجعلة  /شعبان محمد على محمد
 - 13فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  52927وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-11برقم ايداع  3,273.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعله سلف بيوتي سنتر
 - 14فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  53923وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-07برقم ايداع  1,134.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعله  -البستان للحاصلت
الزراعيه والعلف وانتاج وتجاره التقاوي
 - 15فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  56812وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-16برقم ايداع  3,170.000الى  :مكتب العشيري للتوريدات العموميه و التسويق العقاري
و وسيط عقاري
 - 16فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51427وتم ايداعه
بتاريخ  2016-10-23برقم ايداع  2,956.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعله ل يوجد
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 - 17فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51604وتم ايداعه
بتاريخ  2016-12-15برقم ايداع  3,452.000الى  :مركز الحياه للتنمية و التدريب و الدراسات النوعيه و
المهنية التخصصيه
 - 18فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  52327وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-17برقم ايداع  1,673.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها ل يوجد
 - 19فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59808وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-22برقم ايداع  2,332.000الى  :الماسه للستيراد و التصدير فيما عدا المحظور منها
قانونا

الشخاص
 - 1شعبان محمد على محمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  39959وتم ايداعه بتاريخ 2002-12-02
برقم ايداع 2038تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله يسن سيد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  32719قيدت فى
 1993-10-27برقم ايداع  1852وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لنحلل
الشركه وتمام تصفيتها نهائيا
 - 2مخبز الميزان شركة سبق قيدها برقم  32719قيدت فى  1993-10-27برقم ايداع  1853وفى تاريخ
 2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لشطب الصل وإنحلل الشركه وتمام تصفيتها نهائيا
 - 3تعديل اسم وعنوان الشركه بجعلها يسن سيد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  32719قيدت فى
 1993-10-27برقم ايداع  1853وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لشطب
الصل وإنحلل الشركه وتمام تصفيتها نهائيا
 - 4عبدالدايم ابوالسباع عبدالدايم على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47142قيدت فى 2012-04-03
برقم ايداع  737وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها
 - 5صلح زغلول عبدالعليم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  48181قيدت فى  2013-11-06برقم ايداع
 1810وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها
 - 6كمال فهيم يوسف ميخائيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58808قيدت فى  2020-12-07برقم ايداع
 3396وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 7كمال فهيم يوسف ميخائيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58808قيدت فى  2020-12-07برقم ايداع
 3396وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة وتما تصفيتها نهائيا
 - 8احمد ابوطالب مبروك بريك وشريكة شركة سبق قيدها برقم  42344قيدت فى  2016-08-01برقم
ايداع  2174وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 9داتا لينز شركة سبق قيدها برقم  42344قيدت فى  2016-08-01برقم ايداع  2174وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 10احمد ابوطالب مبروك بريك وشريكة شركة سبق قيدها برقم  42344قيدت فى  2016-08-01برقم
ايداع  2174وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب الفرع لشطب المركز العام للشركه
 - 11داتا لينز شركة سبق قيدها برقم  42344قيدت فى  2016-08-01برقم ايداع  2174وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب الفرع لشطب المركز العام للشركه
 - 12تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله احمد ابو طالب مبروك بريك وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 42344قيدت فى  2006-01-23برقم ايداع  195وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل حل
الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 13تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله احمد ابو طالب مبروك بريك وشريكه شركة سبق قيدها برقم
 42344قيدت فى  2006-01-23برقم ايداع  195وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر
محو لحل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 14كامله رياض مرزوق وشريكها شركة سبق قيدها برقم  39068قيدت فى  2001-10-09برقم ايداع
 2168وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 15كامله رياض مرزوق وشريكها شركة سبق قيدها برقم  39068قيدت فى  2001-10-09برقم ايداع
 2168وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل امر محو لحل الشركة وتمام تصفيتها نهائيا
 - 16احمد محمود عبدالحميد ميلد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  55592قيدت فى  2019-01-09برقم
ايداع  92وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل انحلل الشركة في 2022/6/23وتمام تصفيتها
 - 17مساعد حمدون معتمد صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  50426قيدت فى  2016-01-27برقم
ايداع  208وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لنحلل الشركه وتمام تصفيتها
نهائيا
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 - 18صابر سلطان صالح امبابى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  35019قيدت فى  1997-07-05برقم
ايداع  33وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انحلل الشركة فى  20222/6/26وتمام
تصفيتها

رأس المال
 - 1تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله خالد خميس علي خميس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  62689قيدت
فى  2022-04-27برقم ايداع 2528وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
6,000,000.000
 - 2يعدل اسم وعنوان الشركة بجعله عبدالناصر مصطفى محمد شادى وشركاة شركة سبق قيدها برقم 37817
قيدت فى  2000-06-10برقم ايداع 1183وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها
27,500.000
 - 3تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله محمود فاروق امام عثمان وشريكاه شركة سبق قيدها برقم 45299
قيدت فى  2009-08-09برقم ايداع 1562وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
900.000
 - 4تعديل اسم الشركة بجعله احمد محمد امام عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  45478قيدت فى
 2009-12-22برقم ايداع 2347وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
10,000.000
 - 5محمد عبدالتواب مخلوف وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  47237قيدت فى  2012-05-22برقم ايداع
1047وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 6خالد خميس علي خميس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57991قيدت فى  2020-06-22برقم ايداع
1448وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 19,000.000
 - 7مصطفى مصطفى سعداوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  36010قيدت فى  1998-05-03برقم ايداع
930وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000
 - 8تعديل اسم وعنوان الشركه بجعله امجد وديع ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32593قيدت فى
 1993-08-15برقم ايداع 1416وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
50,000.000
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العناوين
 - 1خالد خميس علي خميس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57991قيدت فى  2020-06-22برقم ايداع
1448وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشأة بنى عتمان  -مركز سنورس -
الفيوم بملك  /خميس علي خميس
 - 2رجب فهيم محمد محبوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  52487قيدت فى  2017-06-22برقم ايداع
2049وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع الجزيرة من شارع - 15
باغوص  -تقسيم سيد سليم

النشاط

الكيان القانونى
 - 1تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله محمود فاروق امام عثمان وشريكاه شركة سبق قيدها برقم 45299
قيدت فى  2009-08-09برقم ايداع  1562وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح شركة
تضامن
 - 2تعديل اسم الشركة بجعله احمد محمد امام عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  45478قيدت فى
 2009-12-22برقم ايداع  2347وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  62689 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  2528الى تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله خالد خميس علي
خميس وشريكه
 - 2فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  45299 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-08-09برقم ايداع  1562الى تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله محمود فاروق امام
عثمان وشريكاه
 - 3فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  45478 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-12-22برقم ايداع  2347الى تعديل اسم الشركة بجعله احمد محمد امام عبد السلم
وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  57991 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-22برقم ايداع  1448الى خالد خميس علي خميس وشريكه

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

Page 32 of 43

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1طارق محمود حسن سعيد مصفى المقيد برقم قيد  28179وتم ايداعه بتاريخ  1987-04-23برقم
ايداع  883تم التأشير فى تاريخ  1987-04-23بــ  :انه فى يوم الحد الموافق  2022-9-8بناء على الدعوه
الموجهه من السيد  /طارق محمود حسن سعيد المصفي انعقدت الجمعيه العامه لشركة الفيوم الوطنيه لنتاج اللبان
شركة مساهمه مصريه تحت التصفيه للنظر في تجديد تعيين المصفي القانوني وتجديد مدة التصفيه ووافق على
تعيين المصفي لمدة عامين اخرين من تاريخ التاشير في السجل التجاري بالضافه الى الفتره التى استغرقت نهاية
التعيين وحتى التجديد والنشر فى السجل التجاري
 - 2هاله ابراهيم محمود محمد شريك متخارج المقيد برقم قيد  37817وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-10برقم ايداع  1183تم التأشير فى تاريخ  2010-05-02بــ  :خرجت من الشركة بعد استلم
كافة حقوقها القانونيه قبل الشركه
 - 3شذى عبد الناصر مصطفى محمد مرسي شريك موصى المقيد برقم قيد  37817وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-10برقم ايداع  1183تم التأشير فى تاريخ  2010-05-02بــ  :تعديل صفة الشريكه الموصيه
بجعلها شريكة موصيه لبلوغها سن الرشد
 - 4محمد عبدالتواب مخلوف عبداللطيف مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  47237وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-22برقم ايداع  1047تم التأشير فى تاريخ  2012-05-22بــ  :له وحده التعامل بإسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وله حق القتراض
والرهن من جميع البنوك التجارية والصناعية بكافة انواعها والصندوق الجتماعي وكل ذلك بإسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك له حق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في التعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في
كل او بعض ما
 - 5مايكل عماد فؤاد رياض مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  36482وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-01برقم ايداع  2519تم التأشير فى تاريخ  2019-05-13بــ  :له وحده حق الدارة والتوقيع
واتخاذ كافة الجراءات القانونية نيابة عن الشركة باسمها وتحت عنوانها منفردا وله حق التعامل مع مديرية
التموين والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية واستلم وتسلم السلع التموينية وتوزيعها على اصحاب البطاقات
وله حق التعامل مع البنوك التجارية والصناعية بكافة انواعها من القتراض والرهن وفتح وغلق الحسابات
والسحب واليداع وتوقيع الشيكات التى تصدر باسم الشركة وله حق التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير
حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وله حق توكيل وتفويض وذلك فيما يختص
باعمال الشركة فقط
 - 6خالد خميس على خميس مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  62689وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-27برقم ايداع  2528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :وله وحده حق الدارة والتوقيع
واتخاذ كافة الجراءات القانونيه نيابه عن الشركة باسمها وتحت عنوانها وله حق التعامل مع البنوك التجاريه
والصناعيه من القتراض والرهن وغلق وفتح حسابات وسحب و ايداع
 - 7دسوقى سعد محمد تركى شريك متخارج المقيد برقم قيد  62689وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-27
برقم ايداع  2528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خرج من الشركة بعد استلم كافة حقوقه القانونيه
 - 8سيد فاروق امام عثمان شريك متخارج المقيد برقم قيد  45299وتم ايداعه بتاريخ 2009-08-09
برقم ايداع  1562تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خرج من الشركة بعد استلمه كافة حقوقه
القانونيه قبل الشركه
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 - 9محمد محمد امام عبد السلم محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  45478وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-22برقم ايداع  2347تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :قاصر مشمول بوصايه احمد
محمد امام عبد السلم
 - 10احمد محمد امام عبد السلم شريك متضامن المقيد برقم قيد  45478وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-22برقم ايداع  2347تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 11صباح رمضان عبدالسلم محمد مدير مختار المقيد برقم قيد  45478وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-22برقم ايداع  2347تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :لها وحدها حق ادارة الشركة
واتخاذ كافة الجراءات القانونيه نيابة عن الشركة وباسمها وتحت عنوانها منفرده مقابل اجر شهرى  100جنيها
شهريا
 - 12خالد خميس على خميس مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  57991وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-22برقم ايداع  1448تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :له وحده حق الدارة والتوقيع
واتخاذ كافة الجراءت القانونية نيابة عن الشركة وبأسمها وتحت عنونها منفردا بدون ترتيب وله حق التعامل مع
البنوك التجارية والصناعية بكافة انواعها من القتراض والرهن وفتح وغلق حسابات وتوقيع الشيكات والسحب
واليداع وله حق توكيل بتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك فيما يخص اعمال الشركة
 - 13سعد محمد سعد محمود خروج المقيد برقم قيد  57991وتم ايداعه بتاريخ  2020-06-22برقم
ايداع  1448تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروجه بعد استلمه كافة حقوقه القانونية من قبل
الشركة
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تجديد افراد
 - 1صالح فتحى شعبان طلبة تاجر فرد سبق قيده برقم  43295 :قيدت فى  2006-10-02برقم ايداع
 2979وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-01
 - 2ياسر كمال صبحى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  46177 :قيدت فى  2011-04-11برقم ايداع
 3661وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 3حماده فتحى صلح خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  46961 :قيدت فى  2012-01-23برقم ايداع
 193وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 4مايكل فؤاد فهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  50105 :قيدت فى  2015-11-09برقم ايداع
 2530وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-08
 - 5رمضان عبدالفتاح رجب عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  52311 :قيدت فى  2017-05-14برقم
ايداع  1624وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 6رمضان محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52332 :قيدت فى  2017-05-18برقم ايداع
 1685وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 7اشرف فتحى عبدالعزيز عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  45970 :قيدت فى  2010-12-20برقم
ايداع  2094وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 8احمد محمود عبدالعزيز عبدربة تاجر فرد سبق قيده برقم  50816 :قيدت فى  2016-04-24برقم
ايداع  1284وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-23
 - 9محمود حسين عبدالفتاح سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  51844 :قيدت فى  2017-02-07برقم ايداع
 439وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 10هبه ربيع محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52349 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 1725وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 11ايمن عبد الغنى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  35755 :قيدت فى  2007-05-17برقم ايداع
 1246وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 12عرفه محارب يونس مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  44058 :قيدت فى  2007-08-07برقم ايداع
 1752وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-06
 - 13عرفه محارب يونس مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  44058 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 2097وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 14محمد راضى ربيع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44954 :قيدت فى  2009-01-11برقم ايداع
 87وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-10
 - 15وليد ثابت احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  45944 :قيدت فى  2010-11-28برقم ايداع
 1963وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-27
 - 16نور عبدالعال حميده حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  46854 :قيدت فى  2011-12-19برقم ايداع
 2670وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-18
 - 17محمد خلف عبدالقوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  50653 :قيدت فى  2016-03-16برقم ايداع
 859وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 18اسلم محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  51593 :قيدت فى  2016-12-12برقم ايداع
 3413وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-11
 - 19محمود فهمى سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52057 :قيدت فى  2017-03-20برقم ايداع
 972وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 20يحي علي عبدالرحمن الجداوي تاجر فرد سبق قيده برقم  32480 :قيدت فى  1993-05-20برقم
ايداع  954وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-19
 - 21محسن محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  34626 :قيدت فى  1996-06-27برقم ايداع
 1290وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
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 - 22عماد الدين عطا فاوى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  43357 :قيدت فى  2006-11-05برقم
ايداع  3130وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-04
 - 23وليد احمد محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  45672 :قيدت فى  2010-05-13برقم ايداع
 907وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 24خفاجه محمد خفاجه حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  48331 :قيدت فى  2014-01-27برقم ايداع
 170وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-26
 - 25مينا فايق فواز يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  52264 :قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع
 1507وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 26ايهاب عياد ابراهيم غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  32152 :قيدت فى  1992-10-07برقم ايداع
 1617وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-06
 - 27ماجد انور فهيم اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  39911 :قيدت فى  2002-10-22برقم ايداع
 1833وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-21
 - 28اسماء محمد بكرى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  41860 :قيدت فى  2005-07-09برقم ايداع
 1299وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-08
 - 29محمد جمال الدين صالح علي تاجر فرد سبق قيده برقم  43472 :قيدت فى  2006-12-17برقم
ايداع  3514وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-16
 - 30خالد احمد السيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  45081 :قيدت فى  2009-03-29برقم ايداع
 695وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-28
 - 31خاطر جمعه محمد ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  47632 :قيدت فى  2012-10-31برقم ايداع
 2160وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-30
 - 32امال عزت محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  50364 :قيدت فى  2016-01-10برقم ايداع
 44وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-09
 - 33على عبدالحميد نصر على تاجر فرد سبق قيده برقم  50824 :قيدت فى  2016-04-26برقم ايداع
 1300وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-25
 - 34ممدوح محمود محمد الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  31884 :قيدت فى  1992-03-01برقم
ايداع  425وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 35ماجد حسنى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37567 :قيدت فى  2000-03-05برقم ايداع
 484وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-04
 - 36محمد نادى محمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  41309 :قيدت فى  2004-12-01برقم ايداع
 2104وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 37خالد محمد جمعه خلف الحادقه تاجر فرد سبق قيده برقم  43676 :قيدت فى  2007-03-04برقم
ايداع  545وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 38احمد محمود سعيد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  43885 :قيدت فى  2007-05-02برقم
ايداع  1091وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 39عمرو حسين ربيع عبدالمعبود تاجر فرد سبق قيده برقم  47158 :قيدت فى  2012-04-10برقم
ايداع  777وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 40سامى شكرى فهمى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  47514 :قيدت فى  2012-09-20برقم ايداع
 1828وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-19
 - 41سيد احمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  21010 :قيدت فى  1984-05-19برقم ايداع
 812وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-18
 - 42جمعه فضل عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  33817 :قيدت فى  1995-03-01برقم ايداع
 386وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-28
 - 43سهير حسين عبد الباقى فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  44859 :قيدت فى  2008-11-16برقم
ايداع  1977وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-15
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 - 44مصطفى صالح رزق رماح تاجر فرد سبق قيده برقم  46856 :قيدت فى  2011-12-19برقم ايداع
 2674وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-18
 - 45انوار السيد عبدالجليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47182 :قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع
 815وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 46مصطفى جاد ا حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52028 :قيدت فى  2017-03-15برقم ايداع
 913وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 47حجاج محمدعبد الحليم عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  38308 :قيدت فى  2001-01-01برقم
ايداع  1وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-31
 - 48خالد عبدالتواب محمد مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  38853 :قيدت فى  2001-07-11برقم
ايداع  1558وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-10
 - 49احمد جابر محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  43890 :قيدت فى  2007-05-03برقم ايداع
 1108وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 50مصطفى عويس القرنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45634 :قيدت فى  2010-04-15برقم
ايداع  722وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 51عبدالتواب عبدالخالق عبدا خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  45982 :قيدت فى  2010-12-26برقم
ايداع  2160وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-25
 - 52سماح سعد سعيد ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  46977 :قيدت فى  2012-02-01برقم ايداع
 243وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 53محمد عبدالعال ميهوب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  50273 :قيدت فى  2015-12-15برقم
ايداع  2899وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 54محمد محمود محمد عبدالعليم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  50808 :قيدت فى 2016-04-20
برقم ايداع  2047وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-19
 - 55محمد شعبان عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50972 :قيدت فى  2016-06-06برقم
ايداع  1730وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-05
 - 56احمد حسين خميس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51893 :قيدت فى  2017-02-19برقم ايداع
 577وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 57اسلم بكرى عبدالفتاح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52105 :قيدت فى  2017-03-27برقم ايداع
 1080وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-26
 - 58ايفت عبد الملك عزيز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  33845 :قيدت فى  1995-03-15برقم
ايداع  473وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2015-03-14
 - 59امير وجيه شفيق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  35143 :قيدت فى  1997-03-17برقم ايداع
 529وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-16
 - 60نعمان نعيمى عبدالجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46580 :قيدت فى  2011-09-08برقم ايداع
 1925وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-07
 - 61مديحه شعبان محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  46694 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
 2241وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-15
 - 62احمد محمد عبدالعاطى نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  47292 :قيدت فى  2012-06-20برقم
ايداع  1232وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 63محمد اسامة عبداللطيف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52185 :قيدت فى  2017-04-11برقم
ايداع  1288وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-10
 - 64شعبان احمد مرسى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  27265 :قيدت فى  1986-02-15برقم ايداع
 312وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-14
 - 65نادية محمود موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  32810 :قيدت فى  1993-12-23برقم ايداع
 2200وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-22
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 - 66فاطمه محمد حسن رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  35240 :قيدت فى  2001-10-08برقم ايداع
 2150وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-07
 - 67عبير حمدى صالح على تاجر فرد سبق قيده برقم  39143 :قيدت فى  2001-11-12برقم ايداع
 2401وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-11
 - 68هشام طلعت محمد ابوسيف تاجر فرد سبق قيده برقم  43731 :قيدت فى  2007-03-20برقم ايداع
 702وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 69حسام عامر حمد باسل تاجر فرد سبق قيده برقم  51290 :قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع
 2568وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 70احمد امين محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  41978 :قيدت فى  2005-08-21برقم ايداع
 1633وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-20
 - 71ساميه محمد محمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  51292 :قيدت فى  2016-09-07برقم ايداع
 2571وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 72احمد اسامة محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52041 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 935وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
 - 73ابراهيم محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52240 :قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع
 1428وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 74رفيق جوزيف امين اندراوس تاجر فرد سبق قيده برقم  38134 :قيدت فى  2000-10-09برقم
ايداع  1983وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-08
 - 75عيد عبد الرؤوف مرسى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  38694 :قيدت فى  2001-05-14برقم
ايداع  1063وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-13
 - 76احمد حمزة ياقوت السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  38695 :قيدت فى  2001-05-14برقم ايداع
 1064وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-13
 - 77حسين امين منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  43752 :قيدت فى  2007-03-26برقم ايداع
 768وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 78تيسير حسين على صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  51504 :قيدت فى  2016-11-15برقم ايداع
 3182وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-14
 - 79احمد بكر مرسى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  52070 :قيدت فى  2017-03-22برقم ايداع
 1005وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 80هانى يوسف فوزى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  36422 :قيدت فى  1998-11-09برقم ايداع
 2325وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-08
 - 81سامى عبدالحميد محمد علوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  39031 :قيدت فى  2001-09-26برقم
ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 82شحاته حسين عبدالجليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  39470 :قيدت فى  2002-04-07برقم
ايداع  658وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-06
 - 83محمد رمضان عبدالحميد حزين تاجر فرد سبق قيده برقم  45354 :قيدت فى  2009-09-14برقم
ايداع  1757وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-13
 - 84عماد محمد زيدان صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  49379 :قيدت فى  2015-04-14برقم ايداع
 961وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-13
 - 85عصام عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30698 :قيدت فى  1990-08-02برقم ايداع
 1323وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-01
 - 86محمد مخلف عبدالعزيز عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  39490 :قيدت فى  2002-04-15برقم
ايداع  717وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 87محمد مخلف عبدالعزيز عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  39490 :قيدت فى  2013-12-31برقم
ايداع  2286وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-30

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

Page 38 of 43

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 88منى سعد محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  43619 :قيدت فى  2007-02-14برقم ايداع
 373وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-13
 - 89عاشور شحاته فيزا مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  50460 :قيدت فى  2016-02-03برقم ايداع
 304وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-02
 - 90عبدالرحمن على حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51469 :قيدت فى  2016-11-01برقم ايداع
 3070وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-31
 - 91محمد لملوم رمزى صميده تاجر فرد سبق قيده برقم  51666 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع
 3596وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 92محمد على يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  52022 :قيدت فى  2017-03-15برقم ايداع
 893وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-14
 - 93رامى محمود احمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  52118 :قيدت فى  2017-03-28برقم ايداع
 1103وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 94عبد الحميد جمعه عبد الحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم  42572 :قيدت فى  2006-03-20برقم
ايداع  971وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-19
 - 95ماجده محمد صالح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  42609 :قيدت فى  2006-03-28برقم ايداع
 1126وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 96سميرة توفيق داود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  46349 :قيدت فى  2011-06-12برقم ايداع
 1202وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-11
 - 97احمد محمد الباهى محمود طرفايه تاجر فرد سبق قيده برقم  47168 :قيدت فى  2012-04-18برقم
ايداع  805وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 98زينب احمد السيد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  35498 :قيدت فى  1997-09-07برقم ايداع
 1699وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-06
 - 99طارق زارع محمود هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  45900 :قيدت فى  2010-10-27برقم ايداع
 1836وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-26
 - 100محمد بدوى فرج مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  47155 :قيدت فى  2012-04-09برقم ايداع
 767وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 101محمد بدوى فرج مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  47155 :قيدت فى  2012-04-30برقم ايداع
 896وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 102احمد حسنى رمضان عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  40109 :قيدت فى  2003-03-18برقم
ايداع  491وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-17
 - 103ابراهيم احمد عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  43555 :قيدت فى  2007-01-18برقم
ايداع  121وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 104طارق السيد على الدهان تاجر فرد سبق قيده برقم  43675 :قيدت فى  2007-03-04برقم ايداع
 543وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-03
 - 105مها احمد فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  43716 :قيدت فى  2007-03-14برقم ايداع
 650وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 106رجب دسوقى مأمون احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44397 :قيدت فى  2008-02-25برقم ايداع
 353وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-24
 - 107رمضان محمد سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  44937 :قيدت فى  2009-01-04برقم ايداع
 25وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-03
 - 108محمود زارع هاشم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45704 :قيدت فى  2010-06-06برقم ايداع
 1061وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2020-06-05
 - 109ربيع ابراهيم على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46464 :قيدت فى  2011-07-25برقم ايداع
 1621وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-24
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 - 110ليلى احمد محمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  46567 :قيدت فى  2011-09-05برقم ايداع
 1891وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2021-09-04
 - 111فيصل عبد الونيس فيصل على تاجر فرد سبق قيده برقم  48687 :قيدت فى  2014-08-21برقم
ايداع  2109وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-20
 - 112اشرف عبدالفتاح محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  51179 :قيدت فى 2016-08-14
برقم ايداع  2277وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 113مصطفى احمد صالح سيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  51604 :قيدت فى  2016-12-15برقم
ايداع  3452وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 114عيد صلح قرنى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  51680 :قيدت فى  2017-01-02برقم ايداع
 31وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-01
 - 115محيى احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52517 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 2152وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 116عبدالرحمن احمد مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52284 :قيدت فى  2017-05-08برقم
ايداع  1557وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 117محمد عبدالحميد عبدالخالق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52335 :قيدت فى 2017-05-18
برقم ايداع  1700وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 118جميل عطا غالى ترياق تاجر فرد سبق قيده برقم  52403 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 1845وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 119محمد الهادى مصطفى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  52464 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  1996وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 120حافظ احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  46821 :قيدت فى  2011-12-04برقم ايداع
 2565وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-03
 - 121سيد فتحى يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم  47221 :قيدت فى  2012-05-14برقم ايداع
 993وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 122عبداللطيف احمد عبداللطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51809 :قيدت فى 2017-02-01
برقم ايداع  363وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-31
 - 123نادى شحاتة نصيف باسليوس تاجر فرد سبق قيده برقم  52327 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  1673وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 124يونس عبد اللطيف بريدعه تاجر فرد سبق قيده برقم  29757 :قيدت فى  1989-05-22برقم ايداع
 887وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-21
 - 125يونس عبداللطيف بريدعة جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  29757 :قيدت فى  2009-10-25برقم
ايداع  1968وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-24
 - 126باسم سليمان جيد بشارة تاجر فرد سبق قيده برقم  34800 :قيدت فى  1996-09-24برقم ايداع
 2028وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
 - 127محمد حمدي عثمان فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  47756 :قيدت فى  2012-12-13برقم
ايداع  2579وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-12
 - 128فاطمه الزهراء رمضان علي كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  47863 :قيدت فى 2013-02-04
برقم ايداع  250وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-03
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تجديد شركات
 - 1خالد على عبدالجواد على وشركاة شركة سبق قيدها برقم  47148 :قيدت فى  2012-04-05برقم
ايداع  752وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2027
ص
 - 2تعديل اسم وعنوان الشركه بجعلها ايمان هاني محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  47105 :قيدت فى
 2012-03-19برقم ايداع  631وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/03/2027ص
 - 3محمد محمد صبرى طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  52222 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 1381وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2027ص
 - 4بنك القاهرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  26855 :قيدت فى  2013-12-02برقم ايداع
 1000002وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2023
ص
 - 5بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  26855 :قيدت فى  2013-12-02برقم ايداع  1000002وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/12/2023ص
 - 6عوض محمد عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  43330 :قيدت فى  2006-10-22برقم ايداع
 3071وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/10/2026ص
 - 7بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  26855 :قيدت فى  1992-06-08برقم ايداع  928وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 8بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  26855 :قيدت فى  1985-07-18برقم ايداع  1126وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2025ص
 - 9محمود مصطفى محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  30118 :قيدت فى  1989-11-09برقم
ايداع  2000وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/11/2024
12:00:00ص
 - 10عبدالدايم ابوالسباع عبدالدايم على وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47142 :قيدت فى 2012-04-03
برقم ايداع  737وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/04/2027
12:00:00ص
 - 11فاروق اليشع وشريكة شركة سبق قيدها برقم  27848 :قيدت فى  1986-12-07برقم ايداع 2827
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2026ص
 - 12ليوجد شركة سبق قيدها برقم  27848 :قيدت فى  1986-12-07برقم ايداع  2827وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2026ص
 - 13تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله محمود فاروق امام عثمان وشريكاه شركة سبق قيدها برقم :
 45299قيدت فى  2009-08-09برقم ايداع  1562وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/08/2024ص
 - 14محمد صالح عمار عبدالتواب وشريكة شركة سبق قيدها برقم  51145 :قيدت فى 2016-08-02
برقم ايداع  2175وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/08/2026
12:00:00ص
 - 15تعديل عنوان الشركة واسمها بجعله سيد ومحمد عبد الله شركة سبق قيدها برقم  52459 :قيدت فى
 2017-06-15برقم ايداع  1982وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 16تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله احمد ابو طالب مبروك بريك وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 42344قيدت فى  2006-01-23برقم ايداع  195وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 22/01/2026ص
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 - 17احمد ابوطالب مبروك بريك وشريكة شركة سبق قيدها برقم  42344 :قيدت فى  2016-08-01برقم
ايداع  2174وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/07/2026
12:00:00ص
 - 18داتا لينز شركة سبق قيدها برقم  42344 :قيدت فى  2016-08-01برقم ايداع  2174وفى تاريخ
 2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/07/2026ص
 - 19وائل رجب مسعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  52038 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 930وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 20حسن محمد اسماعيل عبد الحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  50997 :قيدت فى 2016-06-13
برقم ايداع  1787وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/06/2026
12:00:00ص
 - 21عواطف محمد محمود وشركاها شركة سبق قيدها برقم  31040 :قيدت فى  1991-01-02برقم
ايداع  16وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2026
ص
 - 22كامله رياض مرزوق وشريكها شركة سبق قيدها برقم  39068 :قيدت فى  2001-10-09برقم ايداع
 2168وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/10/2026ص
 - 23تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله رامى حمدان عيد عبدالجليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم 39521 :
قيدت فى  2002-04-28برقم ايداع  789وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 27/04/2027ص
 - 24باسر يونس عبد الحميد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  45457 :قيدت فى  2009-12-07برقم
ايداع  2239وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2024
12:00:00ص
 - 25عادل حنا ابراهيم وابراهيم يوسف ابراهيم وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  22030 :قيدت فى
 1978-07-15برقم ايداع  1180وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/07/2023ص
 - 26شركة الفيوم الوطنية لمنتجات اللبان شركة سبق قيدها برقم  28179 :قيدت فى  1987-04-23برقم
ايداع  883وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2027
ص
 - 27دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى
 30 6 2010شركة سبق قيدها برقم  62816 :قيدت فى  1952-08-02برقم ايداع  1000001وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/08/2022ص
 - 28صالح حسين كامل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  43972 :قيدت فى  2007-06-20برقم ايداع
 1450وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 29حسام الدين محمد محمد رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  43982 :قيدت فى 2007-06-26
برقم ايداع  1490وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/06/2027
12:00:00ص
 - 30تعديل اسم وعنوان الشركة بجعلة محمد محمد عيسى ابو طالب وشركاة شركة سبق قيدها برقم :
 47264قيدت فى  2012-06-06برقم ايداع  1148وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 31صابر سلطان صالح امبابى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  35019 :قيدت فى  1997-07-05برقم
ايداع  33وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2022
ص
 - 32ناصر عبدالتواب جابر سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  39388 :قيدت فى 2002-03-05
برقم ايداع  430وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/03/2027
12:00:00ص
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 - 33تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله محمد عبدالعليم محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم 41433 :
قيدت فى  2005-01-30برقم ايداع  139وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/01/2025ص
 - 34تعديل اسم وعنوان الشركه بجعله محمد على محمد بهى الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم 51807 :
قيدت فى  2017-02-01برقم ايداع  360وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 31/01/2027ص
 - 35رجب فهيم محمد محبوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  52487 :قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع  2049وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/06/2027
12:00:00ص
 - 36الشركه المصريه لتجاره الكيماويات " سيجال " شركة سبق قيدها برقم  62805 :قيدت فى
 1985-05-02برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/05/2025ص
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