جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة 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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جريدة السماء التجارية

قيود أفراد
 - 1محمد عويس ابوالخير عيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1887
ورقم قيد  13991محل رئيسى عن مكتب تسويق ملبس فيما عدا التسويق اللكترونى ,بجهة محافظة الفيوم
دحدورة هدى عقار  7برج سعفان  -بندر الفيوم  -ملك  /وداد محمد حسن
 - 2عمرو سيد محمد صديق تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 1892
ورقم قيد  13992محل رئيسى عن معرض لتجارة السيارات ,بجهة محافظة الفيوم العوينات الغرق بحرى م
اطسا ملك /فارس حسنى عبدالعاطى عوض
 - 3محمود سنوسي عبدالفتاح محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1893ورقم قيد  13993محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الصالحيه ـ مركز
الفيوم ـ ملك /عبدالرحمن عبدالفتاح محمد
 - 4ابراهيم احمد حمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  1894ورقم
قيد  13994محل رئيسى عن مكتبة فيما عدا تصوير المستندات ,بجهة محافظة الفيوم ميدان مركز التدريب
امام كلية الطب البشرى  -بندر الفيوم بملك  /اسامه عمر سلومة
 - 5هدير حسين محمد على متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1895ورقم قيد  13995محل رئيسى عن مكتب نقل مبرد بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البري والداخلي والدولى ,بجهة محافظة الفيوم جردو مركز اطسا ملك/يحي رجب ابو عوف تمام
 - 6اشرف سعيد معتمد صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1901
ورقم قيد  13996محل رئيسى عن كاره مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم عزبه الوابور مركز اطسا
ملك/دعاء حسن عبد الرسول
 - 7محسن فاروق كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 1904
ورقم قيد  13997محل رئيسى عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة ,بجهة محافظة الفيوم بيهمو ـ مركز
سنورس ـ ملك /هاني حسني حسن عويس
 - 8مصطفى السيد رمضان محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 1908ورقم قيد  13998محل رئيسى عن كاره مواشي و تجارتها ,بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم
مدخل طاميه الفيوم ملك /شعبان ربيع محمود احمد
 - 9احمد صلح صاوى عواد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1910
ورقم قيد  13999محل رئيسى عن ورشه خياطه ,بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديدة طريق الفيوم القديم
سنورس ملك /خالد صابر سعداوى على
 - 10عرفه محارب يونس مفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1912
ورقم قيد  14000محل رئيسى عن تجارة مبيدات ومخصبات وتقاوى زراعيه ,بجهة محافظة الفيوم عزبه
الجندى البسيونيه مركزالفيوم ملك/سحر سيد حسن محمود
 - 11محمد مجدي محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1914
ورقم قيد  14001محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الفيوم شارع عبدالسلم عارف
بجوار مسجد الراضي بندر سنورس الفيوم بملك/مصطفي مجدي محمد عبدا
 - 12سامح عبدا محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 1915
ورقم قيد  14002محل رئيسى عن تربية مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم كوبري بيومي منشأة الجمال ـ
مركز طامية ـ الفيوم ـ ملك /ماهر عبدالتواب سنوسي
 - 13محمد ياسين سيد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  1923ورقم
قيد  14003محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة الفيوم شارع السدالعالى الباروديه البحريه بندرالفيوم
ملك/ياسين سيد حسن بركات
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 - 14محمود يسن سيد حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  1924ورقم
قيد  14004محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة الفيوم شارع السد العالى الباروديه البحريه بندر الفيوم
ملك /يسن سيد حسن بركات
 - 15الهام محمود احمد احمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1925
ورقم قيد  14005محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم منشاه صبري مركز اطسا
ملك /رجب سيد جمعه ابراهيم
 - 16عمر ربيع على السيد تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1929
ورقم قيد  14006محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا العمالة والكمبيوتر والدوية ,بجهة
محافظة الفيوم فيديمين  -مركز سنورس  -ملك  /حسنى ربيع على السيد
 - 17فارس كمال عبدالتواب عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1932ورقم قيد  14007محل رئيسى عن مطعم فول وطعمية ,بجهة محافظة الفيوم الشارع الجديد  -دار
الرماد بجوار اسواق الحمد  -الفيوم ملك  /طارق محمد على
 - 18محمد شعبان عبدالستار ايوب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 1935ورقم قيد  14008محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات فيما عدا توريد العماله والدويه
والكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلى مركزيوسف الصديق الفيوم ملك /محمد عبدالسلم عبدالحميد
 - 19احمد محروس السيد يونس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 1936
ورقم قيد  14009محل رئيسى عن تجارة البقاله وتشمل الزيوت بالتجزئة ,بجهة محافظة الفيوم الصعيدي
الحادقه مركز الفيوم ملك  /صابرين جلل رمضان
 - 20فتحي حماده فتحي حامد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1938
ورقم قيد  14010محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم شارع بحر عروس ـ بندر اطسا ـ
الفيوم ـ ملك /حماده فتحي حامد
 - 21عبدالقادر احمد امام خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1942
ورقم قيد  14011محل رئيسى عن ورشة تصنيع اخشاب ,بجهة محافظة الفيوم ش الشيخ عيسى  -ابهيت
الحجر  -مركز سنورس ملك  /فاطمة شعبان عبدالسلم
 - 22محمد جمال ثابت الجارد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1943ورقم قيد  14012محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم سنهور القبلية ـ مركز
سنورس ـ ملك /جمال ثابت الجارد ابراهيم
 - 23عبد الرحمن خالد عبد المجيد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1944ورقم قيد  14013محل رئيسى عن تجاره ادوات صحيه ,بجهة محافظة الفيوم منشاه طنطاوى عزبه
فايد عبد ا مركز سنورس ملك/حازم سالم عبد المجيد
 - 24السيد مسلم سعيد مسلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  1948ورقم
قيد  14014محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الغرق قبلي ـ مركز اطسا ـ ملك/
محمد السيد مسلم سعيد
 - 25محسن جيره حميده يونس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1949
ورقم قيد  14015محل رئيسى عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم منشأة محمد فهمى السيد -
مركز اطسا  -ملك  /خالد ابوبكر حميده عبدالقوى
 - 26احمد رمضان عاشور عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 1950ورقم قيد  14016محل رئيسى عن معرض لتجارة السيارات ,بجهة محافظة الفيوم ابوصير دفنو ـ
مركز اطسا ـ ملك /بوسي رزق مؤمن محمد
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 - 27سعيد حسن محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1951
ورقم قيد  14017محل رئيسى عن تجارة اخشاب وموبيليات قديمه ,بجهة محافظة الفيوم سنوفر ـ مركز الفيوم
ـ ملك /حمدي شحاته محمد
 - 28مصطفي محمد شعبان بلتاجي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1953
ورقم قيد  14018محل رئيسى عن مطعم كشري ,بجهة محافظة الفيوم عمارات المشتل امام باب كليه خدمه
حي الجامعه بندر الفيوم ملك /محمد رشاد محمد شعبان
 - 29عبدالسلم سمير عبدالسلم عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  1959ورقم قيد  14019محل رئيسى عن مطعم كبدة وكفته ,بجهة محافظة الفيوم ش السلم بجوار
مسجد التقوى الصوفى بندرالفيوم ملك /عيسى اسماعيل محمد
 - 30عمر مختار احمد علي تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  1960ورقم
قيد  14020محل رئيسى عن معرض لتجاره السراميك ,بجهة محافظة الفيوم جبله مركز سنورس ملك /عزام
محمد ابوشنب
 - 31محمد روبى قرنى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1965
ورقم قيد  14021محل رئيسى عن صناعة الموبيليات من الخشب ,بجهة محافظة الفيوم الخصاص  -مركز
سنورس  -ملك  /روبى قرنى ابراهيم
 - 32محمود سالم سيد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  1966ورقم
قيد  14022محل رئيسى عن مكتب رحلت نقل عمال داخل ج.م.ع فيما عدا السياحية بعد الحصول على
التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,بجهة محافظة الفيوم منشأة طنطاوي ـ مركز
سنورس ـ ملك /سالم سيد حسن سيد
 - 33احمد محمد احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  1967ورقم
قيد  14023محل رئيسى عن صناعة الموبيليات من الخشب ,بجهة محافظة الفيوم شارع الشطيلى  -مركز
سنورس  -ملك  /محمد احمد السيد حسانين
 - 34طارق عبدا محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1968
ورقم قيد  14024محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الفيوم شارع مصطفى كامل بندر
الفيوم ملك /عبدا محمود احمد
 - 35مراد وحيد مشرقى زهيان تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1969
ورقم قيد  14025محل رئيسى عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم دمو  -مركز الفيوم  -ملك /
كاميليا ظريف صموئيل
 - 36رامى جورج عبد ا غبر الصعيدى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  1973ورقم قيد  14026محل رئيسى عن محل لتصليح اجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر ,بجهة
محافظة الفيوم سنهور القبليه مركز سنورس ملك/احمد عثمان عبد القوى محمد
 - 37ربيع مصطفى محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1974
ورقم قيد  14027محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الفيوم منشاة عبدالمجيد م اطسا ملك /
احمد سعد عبدالحليم محمد
 - 38محمد رمضان السيد عثمان تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1975
ورقم قيد  14028محل رئيسى عن تجارة أعلف وحبوب ,بجهة محافظة الفيوم عتامنه المزارعه ـ مركز اطسا
ـ ملك /عدليه صالح محمد يونس
 - 39هشام امين حسين حويحى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1976
ورقم قيد  14029محل رئيسى عن تجارة اعلف وتجارة اضافات اعلف ,بجهة محافظة الفيوم سيل  -مركز
الفيوم  -ملك  /عيده سيد على مبروك
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 - 40سيد ربيع عبدالرحمن السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1980
ورقم قيد  14030محل رئيسى عن تجارة خردوات ,بجهة محافظة الفيوم شارع درب حرازه بجوار ابوشنب
للمخلل ـ بندرالفيوم ـ ملك /ناصر سيد محمد حسانين
 - 41مارينا اسحق حنا ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1981
ورقم قيد  14031محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الفيوم اول طريق مدخل السيليين م سنورس ملك/
هدى محمد محمود السيد
 - 42سمر صلح رمضان محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 1986
ورقم قيد  14032محل رئيسى عن تجارة ادوات منزليه ,بجهة محافظة الفيوم العلم مركزالفيوم ملك/صلح
رمضان محمد
 - 43امانى جميل ظريف يوسف تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1988ورقم قيد  14033محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديدة م
سنورس ملك /محب معوض يوسف
 - 44محمد سعيد ابو السعود جارحي تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 1989ورقم قيد  14034محل رئيسى عن تجاره اجهزه كهربائيه وادوات منزليه فيما عدا الكمبيوتر ,بجهة
محافظة الفيوم الكعابي الجديده مركز سنورس ملك /فايزه احمد مصطفي محمد
 - 45حمدان علي محمود نافع تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1990
ورقم قيد  14035محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الكعابي الجديدة ـ مركز
سنورس ـ ملك /محب شماطه يوسف فرج
 - 46ياسر حسنى فتحى شاكر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1993
ورقم قيد  14036محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم منشاة طنطاوى
مركزسنورس الفيوم ملك /فؤاد فتح ا فضل
 - 47وائل محمد محمد عبدالجيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1995
ورقم قيد  14037محل رئيسى عن معمل تخليل زيتون ,بجهة محافظة الفيوم عزبه الطريجي فيديمين مركز
سنورس الفيوم بملك /زينب حامد محجوب
 - 48امير محمد محمود علوانى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 1999
ورقم قيد  14038محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم الغرق بحرى  -مركز اطسا  -ملك /
مياده سعد عوض سعيد
 - 49محمد فوزي عبدالحميد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2000ورقم قيد  14039محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم عزبة الحناوي
ابهيت الحجر ـ مركز سنورس ـ ملك /ابتسام احمد محمد محروس
 - 50احمد سيد احمد حسين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2016ورقم قيد  5224رئيسى آخر عن تجاره ملبس جاهزة دون الزى العسكرى ,بجهة محافظة الفيوم شارع
النويرى بندر الفيوم ملك /ناصر محمد عبده احمد
 - 51محمد ربيع على السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2001ورقم
قيد  14040محل رئيسى عن بيع وتغيير زيوت ,بجهة محافظة الفيوم فيديمين  -مركز سنورس  -ملك  /حسنى
ربيع على السيد
 - 52احمد جمعه دياب عبدالحفيظ تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2003
ورقم قيد  14041محل رئيسى عن مكتب رحلت داخل ج.م.ع فيماعدا السياحيه بعد الحصول على التراخيص
اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,بجهة محافظة الفيوم عزبه سليمان تادروس منشأة سنورس ـ
مركز سنورس ـ الفيوم ـ ملك /محمد السيد ابوزيد
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 53محمد رمضان احمد خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2007
ورقم قيد  14042محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الكعابى القديمة  -مركز
سنورس  -الفيوم بملك  /ربيع حسن حامد على
 - 54عمرو مجدي سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2014
ورقم قيد  14043محل رئيسى عن مركز ادويه بيطريه ,بجهة محافظة الفيوم زاوية الكرادسه ـ مركز الفيوم ـ
ملك /شعبان ابراهيم مفتاح ابراهيم
 - 55شريف جابر محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2017
ورقم قيد  14044محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم دارالسلم مركزطاميه ملك /جابر
محمد محمد احمد
 - 56رجب عويس عبدالرحمن علي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2018ورقم قيد  14045محل رئيسى عن حدايد وبويات وتجاره بناء ,بجهة محافظة الفيوم الخصاص مركز
سنورس ملك /فؤاد رجب فؤاد علي
 - 57محمد ربيع رجب سيد تاجر فرد رأس ماله  8,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  2019ورقم
قيد  14046محل رئيسى عن تجارة الحذية ,بجهة محافظة الفيوم شارع ناصر  -بندر سنورس  -ملك  /نادية
محمود عباس
 - 58علء يعقوب عبدالتواب على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2021
ورقم قيد  14047محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخل ج.م.ع فيما عدا السياحية بعد الحصول
على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى ,بجهة محافظة الفيوم بيهمو  -مركز
سنورس  -ملك  /وليد ابراهيم رجب
 - 59محمود سمير احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2023
ورقم قيد  14048محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الفيوم مطرطارس م سنورس ملك  /سمير
احمد محمد
 - 60عبدالحميد عبدالسلم عبدالحميد عبود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  2025ورقم قيد  14049محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات فيما عدا العمالة والكمبيوتر
والدوية ,بجهة محافظة الفيوم الخلطة  -قارون  -مركز يوسف الصديق  -ملك  /خالد عبدالسلم عبدالحميد
 - 61عبدالعاطى عمر عبدالعاطى عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  2030ورقم قيد  14050محل رئيسى عن كاره مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديده
مركزسنورس ملك /عادل حسين عبدا
 - 62حسين على محمود جارحى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2034
ورقم قيد  14051محل رئيسى عن تجاره ادوات صحيه ,بجهة محافظة الفيوم فانوس مركز طاميه ملك/محمد
علي محمود
 - 63عيد عويس محمد العسكراوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2035ورقم قيد  14052محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الفيوم سنهور القبليه م سنورس
ملك /حماده السيد محمد
 - 64رامى فوزى عطاا رميس تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2037
ورقم قيد  14053محل رئيسى عن مركز تجميع البان ,بجهة محافظة الفيوم كفور النيل م الفيوم ملك /مرفت
فرج سرجيوس
 - 65عبد الرحمن جمال الدين جمعه عيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2038ورقم قيد  14054محل رئيسى عن تجاره مستلزمات طبيه فيما عدا الدويه ,بجهة محافظة الفيوم بحر
عروس مركز اطسا ملك /احمد نصر احمد
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 66محمد خالد احمد غانم تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  2041ورقم
قيد  14055محل رئيسى عن تجارة عطاره ,بجهة محافظة الفيوم بيهمو ـ مركز سنورس ـ ملك /خالد احمد
غانم احمد
 - 67هانى مكرم عياد جرجس تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2047
ورقم قيد  14056محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة دون الزى العسكرى ,بجهة محافظة الفيوم ش سعد
زغلول سنورس الفيوم ملك/فتينه كامل جرجس
 - 68صبرى احمد عبد الهادى جوده عبد الواحد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  2048ورقم قيد  14057محل رئيسى عن تجاره اكسسوار محمول ,بجهة محافظة الفيوم عزبه
وليده سنهور البحريه مركز سنورس ملك/محمد يوسف ابوزيد عيسى
 - 69فايزه عيد ابوسيف رزق تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2049
ورقم قيد  14058محل رئيسى عن تجارة قطع غيار جرارات زراعية ,بجهة محافظة الفيوم ابهيت الحجر -
مركز سنورس  -ملك  /صبحى عزيز يوسف سليمان
 - 70سيد احمد محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  2050ورقم
قيد  14059محل رئيسى عن تجارةاعلف ,بجهة محافظة الفيوم شارع 23يوليو بندرسنورس الفيوم ملك/
ابوزيد طلبه عبدا حويحى
 - 71احمد موسي مجاهد الخن تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2051
ورقم قيد  14060محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم فيديمين الطريق السياحي
مركز سنورس ملك /محمد منصور مصطفي محمد
 - 72محمود يس البعج عبدالكريم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2052ورقم قيد  14061محل رئيسى عن بيع اجهزة كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم
الحمودات الحجر مركزاطسا ملك/عامر يسين البعج عبدالكريم
 - 73عبدا محمد صادق محمد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2055
ورقم قيد  8962رئيسى آخر عن كارة مواشى وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديدة م سنورس ملك /
حسين محمد صادق محمد
 - 74امين احمد محمد عيسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2065
ورقم قيد  14062محل رئيسى عن كارة لتربية المواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم شارع النقراشي ـ
مركز سنورس ـ ملك /ربيع علي غانم السيد
 - 75رضوان السيد رضوان السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2066ورقم قيد  14063محل رئيسى عن مزرعه دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم السيليين
مركزسنورس ملك/محمد السيد رضوان السيد
 - 76عبدالرحمن جمال عبدا محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2068ورقم قيد  14065محل رئيسى عن ورشة تصنيع موبيليات ,بجهة محافظة الفيوم ترسا  -مركز
سنورس  -ملك  /احمد محمد احمد شافعى
 - 77عبد ا احمد سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2069
ورقم قيد  14066محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا ملك/محمد حماد
متولى عابد
 - 78وليد مصطفى هاشم احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2070
ورقم قيد  14067محل رئيسى عن تجارة اجهزة الكمبيوتر مستعملة فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول
على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة الفيوم شارع السنترال امام مدرسة الراهبات بندر الفيوم ملك  /السيد
عبدالفتاح خليل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 79عبدا محمد صديق محمود الدامي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2071ورقم قيد  14068محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة الفيوم شارع جمال عبدالناصر بعد مستشفى
الحياه دله ـ بندر الفيوم ـ ملك /بدر السيد محمود جاد
 - 80رضى احمد محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2075
ورقم قيد  14069محل رئيسى عن تجارة بقاله ,بجهة محافظة الفيوم بيهمو ـ مركز سنورس ـ ملك /مجلس
مدينه سنورس
 - 81ماهر فوزى عبد الحميد مفتاح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2076ورقم قيد  14070محل رئيسى عن مصنع خراطيم ,بجهة محافظة الفيوم منشاه طنطاوى مركز
سنورس ملك /احمد عبد الحميد مفتاح
 - 82وائل مسعد حنا اسعد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  2088ورقم
قيد  14071محل رئيسى عن تجارة سجائر جمله ,بجهة محافظة الفيوم شارع السلخانه بجوار مقلة كنوز
الرحمه  -بندر الفيوم ملك  /ابوالحسن على شاكر ثابت
 - 83محمد محمود شعبان علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2089
ورقم قيد  14072محل رئيسى عن محل تجاره منظفات ,بجهة محافظة الفيوم الكعابي الجديده مركز سنورس
ملك /رمضان عبد الباسط محمود
 - 84اكرامي عادل قرني محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2093
ورقم قيد  14073محل رئيسى عن مخزن لتجارة مخلفات ومقاولت بعد الحصول على التراخيص اللزمة,
بجهة محافظة الفيوم منشأة الفيوم ـ مركز الفيوم ـ ملك /محمد عادل قرني محمد
 - 85ايوب طه عبدالمقصود على تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2095ورقم قيد  14074محل رئيسى عن تجارة اخشاب ,بجهة محافظة الفيوم الصيفيه الجديده بجوار مدرسة
الصيفية الجديده  -بندر الفيوم  -بملك  /جمال على على سالم
 - 86هبه نبيل زكى جورجى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2099
ورقم قيد  14075محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الفيوم شارع وادى الريان باغوص بندرالفيوم ملك/
هبه نبيل زكى جورجى
 - 87محمد عبدالسلم السيد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2104ورقم قيد  14076محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الفيوم المشتل بجوار الطابونه بندر
الفيوم ملك /عبدالعظيم حسين محمد السيد
 - 88جمعه ابراهيم حسين علي تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2105
ورقم قيد  14077محل رئيسى عن مزرعه مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم الناصريه مركز الفيوم ملك
/حماده عيد رياض علي
 - 89هيام عبدالتواب طلب ابوخزيم تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2108
ورقم قيد  14079محل رئيسى عن تجارة البقالة ,بجهة محافظة الفيوم طريق طبهار الصوفي بندر الفيوم ملك/
جمال مصطفي عبدالمعبود
 - 90عبدالوهاب فرج عبدالوهاب حموده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  2110ورقم قيد  14080محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع داخل ج م ع بعد الحصول علي التراخيص
الزمه ,بجهة محافظة الفيوم قصر رشوان مركز طاميه ملك /فرج عبد الوهاب محمود شعبان
 - 91محمود يسن عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2111
ورقم قيد  14081محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم شدموه  -مركز اطسا  -ملك  /احمد
محى الدين عبدا
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 - 92احمد محى الدين عبدا على تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2112ورقم قيد  14082محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم الغابه مركزاطسا ملك /محمود
يسن عبدا محمد
 - 93محمد حمدون عبدالرحيم علوانى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2115ورقم قيد  14083محل رئيسى عن تجارة البقالة ,بجهة محافظة الفيوم كفر حشمت  -مركز اطسا -
الفيوم بملك  /احمد صلح عبدالعظيم احمد
 - 94عبدا ذكريا مسعود سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2124
ورقم قيد  14088محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة دون الزي العسكري ,بجهة محافظة الفيوم سنهور
القبلية ـ مركز سنورس ـ ملك /ربيع رجب جوده خليفه
 - 95توبه شحات هاشم عبد الجيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2116
ورقم قيد  14084محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي ,بجهة محافظة الفيوم دمشقين شارع فراش النبي مركز الفيوم ملك/جمال
رجب محمد عبد الواحد
 - 96شعبان ناصر محمد شحات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2117
ورقم قيد  14085محل رئيسى عن ورشه اصلح كاوتش ,بجهة محافظة الفيوم مساكن ميمنه بندرسنورس
ملك /مصطفى كمال مصطفى عزب
 - 97عصام هلل عيسى مرسى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2120
ورقم قيد  14087محل رئيسى عن تجارة زيوت ودهون الطهى النباتية المستعمله ,بجهة محافظة الفيوم عزبة
عيسى هلل مركز سنورس  -بملك  /عيسى مرسى
 - 98سحر رجب عبد التواب جاد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2125
ورقم قيد  14089محل رئيسى عن مستودع لتجاره الدقيق بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ,بجهة
محافظة الفيوم جرفس مركز سنورس ملك /صباح عبد ا بنيامين
 - 99عمرو مصطفى عبدالتواب عفيفى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2128ورقم قيد  14090محل رئيسى عن تجارة ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة الفيوم الخواجات مركز
يوسف الصديق ملك /هشام هاشم عبدالمجيد
 - 100جابر عبدالعظيم محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2132ورقم قيد  14091محل رئيسى عن مكتب نقل عمال داخل ج.م.ع بعد الحصول على التراخيص من
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ,بجهة محافظة الفيوم نواره ـ مركز اطسا ـ ملك /احمد كارم محمود طه
 - 101محمد مسعود عبدالرازق محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2133ورقم قيد  14092محل رئيسى عن تجارة فلتر مياه ,بجهة محافظة الفيوم 9شارع احمد حلمى مرزوق
امام سوبر ماركت غلب بندرالفيوم ملك /منار محمود عبدالرازق
 - 102محمد اسماعيل على سليمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2134ورقم قيد  14093محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة  36من المجموعة 6
والمجموعة  19والمحظور منها قانونا ,بجهة محافظة الفيوم تطون  -مركز اطسا  -ملك  /خضر موسى محمد
موسى
 - 103عمر عبدالمنطلب السيد علي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2135ورقم قيد  14094محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الفيوم الغرق م اطسا ملك /ربيع
عبدالمنطلب السيد علي

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 104ابراهيم احمد ابراهيم عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  2140ورقم قيد  14095محل رئيسى عن مضرب ارز ,بجهة محافظة الفيوم شارع عبدالسلم عارف ـ
مركز سنورس ـ ملك /شرين عبدالتواب عيسى مجاور
 - 105احمد محمد على عبد ا تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 2142
ورقم قيد  14096محل رئيسى عن استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 36من المجموعه  6والمجموعه19
والمحظور منها قانونا ,بجهة محافظة الفيوم تطون مركز اطسا ملك /ابتسام محمد رشدان
 - 106محمود جمال محمد عثمان محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2143ورقم قيد  14097محل رئيسى عن تجارة اعلف بالجملة ,بجهة محافظة الفيوم دسيا  -مركز الفيوم -
ملك  /سعد عبدالحميد عبدالعال عبدالحميد
 - 107اشرف حمدى عبدالغفار محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2144ورقم قيد  14098محل رئيسى عن ورشه تصنيع شنط جلد ,بجهة محافظة الفيوم شارع المجرنه
الكعابى الجديده سنورس الفيوم ملك /محمود حسين محمود زايد
 - 108رمضان سيد عامر بحراوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 2145
ورقم قيد  14099محل رئيسى عن تجارة البقالة ,بجهة محافظة الفيوم الشيخ شرف الدين الصوفى بندر الفيوم
ملك /سيد محمد سيد كامل
 - 109بدوى شعبان السيد حسان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 2148
ورقم قيد  14100محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الفيوم فيدمين  -مركز سنورس  -ملك /
شعبان ربيع احمد عبدالعزيز
 - 110خاطر جمعه محمد ايوب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 2149
ورقم قيد  14101محل رئيسى عن ورشة اخشاب ,بجهة محافظة الفيوم منشاة بغداد م الفيوم ملك/هلل صلح
خلف سليمان
 - 111عاطف عدلي سعد معوض تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2150ورقم قيد  14102محل رئيسى عن صناعه الموبليات من الخشب ,بجهة محافظة الفيوم سنهور القبليه
مركز سنورس ملك /رانيا ميلد عبدا حنا
 - 112مصطفى محمود عبد الرحمن عبد السلم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  2153ورقم قيد  14103محل رئيسى عن تاجير معدات ثقيله ,بجهة محافظة الفيوم جرفس مركز
سنورس ملك /محمود عبد الرحمن عبد السلم
 - 113مصطفي جابر مصطفي الحول تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2155ورقم قيد  14104محل رئيسى عن منشر نباتات عطريه ,بجهة محافظة الفيوم منشاه سكران
مركزالفيوم ملك  /محمود عرفه الحول مهدي
 - 114محمد عبدالتواب محمد شافعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2156ورقم قيد  14105محل رئيسى عن تربية ماشية وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم سرسنا  -مركز طامية
 بملك  /مصطفى محمد محمد مبارك - 115ناديه رمضان محمد عبيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2162
ورقم قيد  14106محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة الفيوم دسيا مركز الفيوم ملك/محمد خفاجه
حسن
 - 116هيام احمد عمار رسلن تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2163
ورقم قيد  14107محل رئيسى عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم عزبة خليفة يونس المقاتلة
مركز طامية ملك/هاني جمال عبدالستار عبدالمنعم

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 117سيد مجدي السيد صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2164
ورقم قيد  14108محل رئيسى عن محل لبيع الخضار والفاكهه ,بجهة محافظة الفيوم الباروديه شارع الجبانات
بندر الفيوم ملك/مجدي السيد صالح
 - 118محمد محى الدين محمد كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2167ورقم قيد  14109محل رئيسى عن تجارة اسمده ومبيدات وتقاوى ,بجهة محافظة الفيوم قلهانه  -مركز
اطسا  -ملك  /اشرف ربيع عبدالعليم
 - 119رمضان جمعه فتحى علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2168
ورقم قيد  14110محل رئيسى عن كاره مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم ابو خلف منشاه الفيوم مركز
الفيوم ملك/عيد جمعه فتحي علي
 - 120هاله عبدالتواب توفيق عبدالتواب تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2169ورقم قيد  14111محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية ومفروشات ,بجهة محافظة الفيوم شارع
ناصر بندر سنورس ـ ملك /انشراح رمضان عبدالكريم رمضان
 - 121جمال على محمد امام تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2170
ورقم قيد  14112محل رئيسى عن تجارة بقالة ,بجهة محافظة الفيوم طريق بيهمو ابو شارود  -مركز سنورس
 بملك  /طلعت رمضان السيد - 122احمد مصباح ابوالعنين السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2174ورقم قيد  14113محل رئيسى عن تجارة زيوت وشحوم ,بجهة محافظة الفيوم ابوالسعود ـ مركز
الفيوم ـ ملك /محمد مصباح ابوالعنين السيد
 - 123محمد احمد حسن محمد عاشور تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2176ورقم قيد  14114محل رئيسى عن تجاره اكسسوار وصيانه محمول ,بجهة محافظة الفيوم شارع فخر
الدوله من شارع السنترال بندر الفيوم ملك /حسام ناصر عبد ا
 - 124محمود صابر حامد مجاور تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2177
ورقم قيد  14115محل رئيسى عن تجارة الحبوب والبقول بالتجزئة ,بجهة محافظة الفيوم ش عمر بن الخطاب
ـ دفنو ـ مركز اطسا ـ ملك /صابر حامد مجاور
 - 125عل عبدالتواب محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2179ورقم قيد  14116محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية ,بجهة محافظة الفيوم بيهمو ـ مركز سنورس ـ
ملك /عيد رمضان عبدالكريم
 - 126خالد محمد فتحى السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2180
ورقم قيد  14117محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا ملك /محمد فتحى
السيد بدوى
 - 127فؤاد السعدي فؤاد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2182ورقم قيد  14118محل رئيسى عن حظيره تربيه مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم عزبه
الخرجيين منشاه الجمال مركز طاميه ملك /محمد علي عبدالمحسن خالد
 - 128غاده عبدالوهاب ابوبكر على تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2183ورقم قيد  14119محل رئيسى عن بوفيه ,بجهة محافظة الفيوم  13مساكن الصلح الزراعى محل 9
كيمان فارس الفيوم ملك /ابوبكر فتحى ابوبكر على
 - 129محمود محمد محمد صلح الدين عبد العزيز تاجر فرد رأس ماله  9,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  2188ورقم قيد  14120محل رئيسى عن محل لتجاره العلف ,بجهة محافظة الفيوم سنهور
القبليه مركز سنورس ملك /صلح الدين توفيق ابراهيم

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 130محمود السيد محمود علي تاجر فرد رأس ماله  80,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 2199
ورقم قيد  13336رئيسى آخر عن مزرعة دواجن وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم قلمشاة م اطسا ملك /
مصطفى احمد بدرخان
 - 131محمود فتحى يوسف على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2200ورقم قيد  14121محل رئيسى عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدالفقره  36من المجموعه 6
والمجموعه19والمحظور منها قانونا ,بجهة محافظة الفيوم شارع بطل السلم خلف النقل البرى بندرالفيوم ملك/
سيد فتحى يوسف على
 - 132حبيب عبدا عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2203ورقم قيد  14122محل رئيسى عن كارة مواشي وتجارتها ,بجهة محافظة الفيوم منشاه بني عتمان
مركز سنورس ملك  /زيدان ناصر سيد زيدان محمد
 - 133محمد محمود بكري عبدالصادق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2205ورقم قيد  14123محل رئيسى عن تجارة اعلف مختلطه ,بجهة محافظة الفيوم التوفيقية ـ مركز
سنورس ـ ملك /رمضان عاصم سيد عاصم
 - 134سامح طنطاوي ربيع قاسم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 2207
ورقم قيد  14124محل رئيسى عن تجارة الجهزة الكهربائية فيماعدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم بيهمو ـ
مركز سنورس ـ ملك /طنطاوي ربيع قاسم زيدان
 - 135عادل علي محمد بهي الدين السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2208ورقم قيد  14125محل رئيسى عن محل لتجاره اطارات وبطاريات ,بجهة محافظة الفيوم شارع سعد
زغلول دله بعد مدرسه الزراعه بندر الفيوم ملك/والي صلح سعيد عثمان
 - 136ياسر محمد الصوفي محمد محمد ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  2210ورقم قيد  14127محل رئيسى عن تجارة الملبس دون الزي العسكري ,بجهة محافظة الفيوم 6
ش السد العالي بجوار مقلة الفتح ـ بندر الفيوم ـ ملك /ندا كمال احمد عامر
 - 137الهام عاطف رمضان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 2212ورقم قيد  14128محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا العماله والدويه
والكمبيوتر ,بجهة محافظة الفيوم العزب مركز الفيوم ملك/حامد حسين محمود
 - 138هبه ناصر امام احمد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  2216ورقم
قيد  14129محل رئيسى عن تجارة بقاله تموينيه ,بجهة محافظة الفيوم عزبة الشيخ عبدالكريم مركزسنورس
ملك /احمد عثمان محمد
 - 139سامح محمد ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 2218
ورقم قيد  14131محل رئيسى عن مصنع بلستك ,بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم بجوار الجمعيه
الزراعيه مركز سنورس ملك /اماني اشرف عدلى عبد المعز
 - 140عمر السيد عبدالفتاح وهبه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 2219
ورقم قيد  14132محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والدويه والكمبيوتر ,بجهة
محافظة الفيوم الجعافره مركز اطسا الفيوم بملك /سوسن محمد ابراهيم حسن

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

فروع الفراد

قيود الشركات
 - 1محمد سعيد سعد وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 2067ورقم قيد  14064مركز عام عن محطة تمويل سيارات بعد الحصول على التراخيص اللزمة
بجهة محافظة الفيوم الدور الول علوى بجوار مدخل الصوفى الطريق الدائرى الفيوم ملك /محمد سعيد سعد
محمد  -وعلى امام محمد امام
 - 2شادى محمد محمد الششتاوى وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  2107ورقم قيد  14078مركز عام عن تجارة المفروشات بجهة محافظة الفيوم  34شارع جورج
نيروز  -المسلة  -بندر الفيوم بملك  /محمد سيد عبدا جودة
 - 3احمد ادريس وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع 2118
ورقم قيد  14086مركز عام عن تقديم خدمت طبية بمقابل  -ادارة وتشغيل المراكز والعيادات الطبية بجهة
محافظة الفيوم برج البراء الدور الول علوى ملك /الشيماء ادريس عبدالحى
 - 4على السيد على وشريكه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 2209ورقم قيد  14126مركز عام عن لشراء واعادة بيع المواد البتروليه والزيوت الراجع (المستهلك )
من السيارات وجميع المحركات بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم السريع بندر سنورس ملك /جمال
عويس السيد
 - 5حسام حسيب لبيب وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 2217ورقم قيد  14130مركز عام عن توريد خضار وفاكهه وتسمين عجول ومحطة تسمين فراخ وادارة
وتشغيل محلت لبيع المنتج بجهة محافظة الفيوم جمعيه الفيوم طريق اسيوط الغربى الفيوم الجديدة طاميه ملك /
حاتم حسيب لبيب الحديدى

فروع الشركات

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

محو  -شطب
 - 1وفاء شوقى فهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  1090قيد فى  2008-10-19برقم ايداع  799وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 2محمود ربيع احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12661قيد فى  2021-10-14برقم ايداع 2618
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 3مصطفي محسن سيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  13693قيد فى  2022-03-24برقم ايداع
 1131وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 4نهال محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10340قيد فى  2020-03-09برقم ايداع  616وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 5بسمه ربيع محمود رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  13226قيد فى  2021-12-29برقم ايداع 3587
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 6محمد على عبد الكريم عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  1243قيد فى  2022-02-06برقم ايداع 388
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب المحل الرئيسى الخر بطلب تاشير
 - 7محمد حمدي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10309قيد فى  2020-07-27برقم ايداع 1226
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع بطاب تاشير
 - 8محمد هاشم احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12615قيد فى  2021-10-10برقم ايداع  2533وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 9خالد قرنى على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  13274قيد فى  2022-01-10برقم ايداع  74وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 10احمد محمد عويس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13611قيد فى  2022-03-13برقم ايداع 944
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 11رحاب محمد عبدا دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  2943قيد فى  2011-10-02برقم ايداع 534
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 12محمود ابراهيم عبدالسلم عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  12884قيد فى  2021-11-14برقم ايداع
 3003وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 13حسن احمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4177قيد فى  2013-08-13برقم ايداع  868وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 14شعيب رمضان جمعه مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  4563قيد فى  2014-02-23برقم ايداع 177
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 15وفاء قرني رجب منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  10889قيد فى  2020-09-14برقم ايداع 1633
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 16محمد احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12819قيد فى  2021-11-04برقم ايداع  2884وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 17جمال عبدالعزيز عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13472قيد فى  2022-02-21برقم ايداع
 621وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 18عبير محمد حسين قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  9839قيد فى  2019-11-04برقم ايداع  2038وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا
 - 19جمعه عويس جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12940قيد فى  2021-11-21برقم ايداع 3108
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل تم شطب السجل لترك التجارة نهائيا
 - 20علء يعقوب عبدالتواب علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13073قيد فى  2021-12-07برقم ايداع
 3328وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 21مصطفى عبدالكريم شفيق اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13144قيد فى  2021-12-16برقم ايداع
 3447وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 22محمد عبدالقوى عبدالغنى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3533قيد فى  2012-11-21برقم ايداع
 743وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 23سلومه عويس محمد دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  13155قيد فى  2021-12-19برقم ايداع
 3467وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 24محسن فرحات عبدالمقصود حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  2841قيد فى  2011-07-12برقم ايداع
 383وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 25شيماء محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4118قيد فى  2013-07-03برقم ايداع  769وفى
تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 26ماجده توفيق كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10668قيد فى  2020-08-04برقم ايداع 1243
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 27صباح عبدالتواب صميده فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  3377قيد فى  2012-07-18برقم ايداع
 480وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 28احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617قيد فى  2017-01-03برقم ايداع  14وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع بطلب تأشير
 - 29محمود حسنى محمود ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  13338قيد فى  2022-01-24برقم ايداع 252
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 30جميل وديع بشاى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2580قيد فى  2010-12-20برقم ايداع  814وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 31عز الدين محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  4282قيد فى  2013-10-20برقم ايداع  1033وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 32سامح حسنى عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2896قيد فى  2011-08-18برقم ايداع 461
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 33وليد شعبان السيد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  11487قيد فى  2021-02-01برقم ايداع 211
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 34هاني حمدي عطيه رياض تاجر فرد سبق قيده برقم  11600قيد فى  2021-02-23برقم ايداع 428
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 35ياسر مريد توفيق بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  12523قيد فى  2021-09-27برقم ايداع 2382
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 36محمد ممدوح احمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  243قيد فى  2007-10-08برقم ايداع  265وفى
تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 37ناريمان رمضان عبدا سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4567قيد فى  2021-11-18برقم ايداع 3089
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب تأشير
 - 38عاشور محمد علي محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  8499قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 1755وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 39محمد رجب السيد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  7168قيد فى  2017-05-16برقم ايداع 681
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 40نورا محمود رمضان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  11172قيد فى  2020-11-17برقم ايداع
 2208وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 41نورا محمود رمضان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  11172قيد فى  2021-12-09برقم ايداع
 3366وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر للغاء المحل الرئيسى
 - 42منال حلمي امين اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم  9029قيد فى  2019-02-19برقم ايداع  373وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 43موسى مصطفى موسى عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  13177قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 3505وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
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 - 44على محمد بكرى عبد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  5824قيد فى  2015-09-02برقم ايداع 933
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 45اسراء حمدي احمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  12398قيد فى  2021-09-07برقم ايداع 2119
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 46سامح حموده سكران فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  10036قيد فى  2019-12-26برقم ايداع 2461
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 47احمد علي محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  10151قيد فى  2020-01-27برقم ايداع  224وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 48شريف محمد عبدا الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  13431قيد فى  2022-02-13برقم ايداع 503
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 49احمد عبدالرحمن مهدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7922قيد فى  2018-03-27برقم ايداع 586
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 50احمد محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9290قيد فى  2019-05-13برقم ايداع  927وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 51محمد عبدالعظيم متولى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  2216قيد فى  2010-04-19برقم ايداع 287
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 52احمد محمد سليمان منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  3312قيد فى  2012-05-30برقم ايداع 381
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 53جيهان عبدالسلم عبدالواحد خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم  6647قيد فى  2016-10-04برقم ايداع
 1121وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
 - 54والى ابراهيم شعبان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13000قيد فى  2021-11-25برقم ايداع
 3194وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

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

رأس المال
 - 1رقيه ممدوح عبدالحميد احمد حفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8626قيد فى  2018-11-07برقم ايداع
 2088فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 2محمد فوزى عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7834قيد فى  2018-02-19برقم ايداع 351
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 3ناصر مصطفى عبد الناصر صايم تاجر فرد سبق قيده برقم  4705قيد فى  2018-03-18برقم ايداع
 506فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 4محمود احمد امين زكي تاجر فرد سبق قيده برقم  9802قيد فى  2019-10-27برقم ايداع  1966فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 5مريم فؤاد مسعد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  7926قيد فى  2018-03-27برقم ايداع  591فى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 6سارة اسماعيل غانم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  12665قيد فى  2021-10-14برقم ايداع 2622
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 7مصطفى جمال الدين رجب حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  13622قيد فى  2022-03-14برقم ايداع
 966فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 8محمد رمضان على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13972قيد فى  2022-05-26برقم ايداع 1837
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 9على جمعه عبدالنعيم عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  8730قيد فى  2018-11-28برقم ايداع 2275
فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 10محمود محمد سفيان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  11421قيد فى  2021-01-12برقم ايداع 78
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 11سامى ناجى عبدا جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  8132قيد فى  2018-06-10برقم ايداع 1011
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 12احمد سالم محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  12616قيد فى  2021-10-10برقم ايداع 2534
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13اسماء شوقي مصطفى رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  13963قيد فى  2022-05-24برقم ايداع
 1811فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14سعيد حسن محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  14017قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1951
فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 15ناريمان رمضان عبدا سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4567قيد فى  2021-07-06برقم ايداع 1455
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 16احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617قيد فى  2014-03-13برقم ايداع  254فى تاريخ
 2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 17رضا على سيد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  5894قيد فى  2015-10-12برقم ايداع 1046
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 18سيد محمد السيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  13856قيد فى  2022-04-26برقم ايداع 1535
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 19مى سعيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  7245قيد فى  2017-06-20برقم ايداع  843فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 20صبرى عيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3444قيد فى  2012-09-20برقم ايداع  584فى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 21محمد السيد جبيلى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  5901قيد فى  2015-10-19برقم ايداع 5901
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 22محمود سعيد عطيه عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  12520قيد فى  2021-09-27برقم ايداع 2377
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 49,000.000
 - 23ايمن ابراهيم مسيحه شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  13484قيد فى  2022-02-22برقم ايداع 644
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24شريف شعبان جلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5023قيد فى  2014-09-14برقم ايداع  902فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 25حسنى عوض سيد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  12166قيد فى  2021-08-04برقم ايداع  1722فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 26ملك فهمى يعقوب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9459قيد فى  2019-07-28برقم ايداع 1305
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000

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

العناوين
 - 1رقيه ممدوح عبدالحميد احمد حفناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8626قيد فى  2018-11-07برقم ايداع
 2088وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سنرو القبليه
مركز ابشواي بملك  /لطفي فتحي عبداللطيف
 - 2وائل رمضان عبدالحليم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  11980قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
 1381وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ـ الفهميه ـ
مركز طاميه ـ رمضان عبدالحليم جاد
 - 3محمود عدوي محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10895قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
 1651وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبه
عبدالعليم ابراهيم منشاة سنورس مركزسنورس ملك /درباله عبدالعال على عطيه
 - 4محمد على عبد الكريم عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  1243قيد فى  2008-12-22برقم ايداع 976
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسى الخر عن كارة
مواشى وتجارتها الكائن فى شارع  6اكتوبر م سنورس ملك /عبدالرازق زيدان محمد المغربى
 - 5محمد حمدي محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10309قيد فى  2020-03-02برقم ايداع 562
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الفرع عن تجارة اطارات وبطاريات
الكائن فى قلمشاة م اطسا ملك /هانى احمد زكى
 - 6ناصر مصطفى عبد الناصر صايم تاجر فرد سبق قيده برقم  4705قيد فى  2018-03-18برقم ايداع
 506وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبه العسال
المقاتله مركز طاميه ملك /عصام مصطفي عبد الناصر صايم
 - 7فارس مرسي عبد العزيز ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  6789قيد فى  2016-11-27برقم ايداع
 1389وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع احمد
شوقى بندرسنورس ملك/محمود ماهر محمد حسين
 - 8باتعة احمد حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  8528قيد فى  2018-10-14برقم ايداع  1819وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع الجمهوريه سنرو
القبليه مركز ابشواى ملك /فؤاد محمد على عثمان
 - 9محمود احمد امين زكي تاجر فرد سبق قيده برقم  9802قيد فى  2019-10-27برقم ايداع  1966وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ـ ترسا شرق البلد ـ مركز
سنورس ـ ملك /احمد علي متولي
 - 10عادل محمد عبدالغنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  6226قيد فى  2016-02-21برقم ايداع 243
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله نقاليفه مركز سنورس
ملك/عبد الرحمن حسين سيد حسان
 - 11نشوه لطفي جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6289قيد فى  2016-03-16برقم ايداع  391وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الشيخ فضل مركز الفيوم
ملك/عبد الظاهر احمد عبد المنطلب
 - 12عزيزه حسنى عبد الغنى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6843قيد فى  2016-12-25برقم ايداع
 1504وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله غرب البلد
فيديمين م سنورس ملك /محمد عبدالعزيز مرسى العوفى
 - 13محمود شعبان صبره سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  10328قيد فى  2020-03-05برقم ايداع
 594وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع السجل
مركز يوسف الصديق ملك/محمود بيومى محمود عبدالتواب
 - 14احمد سيد احمد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  5224قيد فى  2014-11-24برقم ايداع
 1210وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع النويرى بندر الفيوم ملك/
ناصر محمد عبده احمد
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جريدة السماء التجارية

 - 15علي عصام عبدالغني علي تاجر فرد سبق قيده برقم  11440قيد فى  2021-01-19برقم ايداع 122
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله  /الحامولى  -مركز
يوسف الصديق بملك  /يحيى عبدالحليم على محمد
 - 16احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617قيد فى  2014-03-13برقم ايداع  254وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الفرع عن تجارة اخشاب والكائن فى زاوية
الكرادسة  -مركز الفيوم  -ملك  /محمد عبدالعزيز احمد
 - 17عبدا محمد صادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8962قيد فى  2019-01-22برقم ايداع 194
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الكعابى الجديدة م سنورس ملك /حسين
محمد صادق محمد
 - 18عبدالكريم عبدالمجيد كامل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  12691قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
 2668وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سيل مركز
الفيوم ملك /عفاف مراد عويس
 - 19عمرو عبدالسميع محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  8738قيد فى  2018-11-29برقم ايداع
 2292وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع اسماء بنت ابى بكر شارع
الشونه مدينة اشمون ملك  /فوزى عبدالمطلب ابوعلفه
 - 20ناريمان رمضان عبدا سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4567قيد فى  2014-02-25برقم ايداع 183
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسى الخر عن كارة
مواشى وتجارتها والكائن فى منشأة سكران  -مركز الفيوم  -ملك  /محمود فاروق دسوقى
 - 21احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617قيد فى  2014-03-13برقم ايداع  254وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع رضوان بجوار
مسجد بلل دخلة قسم ثانى  -بندر الفيوم  -بملك  /رضوان شعبان محمد على
 - 22سيد خميس محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13649قيد فى  2022-03-17برقم ايداع 1020
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله طريق مصر الفيوم
بجوار مقهى الهاشمين مركز سنورس ملك /اسلم بلل احمد عبدالقادر
 - 23السيد هاشم فكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13458قيد فى  2022-02-17برقم ايداع 581
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع السلخانه بندر
سنورس الفيوم ملك/اسماعيل عثمان اسماعيل محمد
 - 24نبيل فايز عبدا حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  5114قيد فى  2014-10-21برقم ايداع  1041وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع الجمهوريه بجوار
البنك الهلي مركز ابشواي ملك/حسين مصطفي محمد حسين
 - 25ماجد شهدى فريد اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  281قيد فى  2007-11-12برقم ايداع  309وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله طريق التوفيقيه بجوار
كنيسة مارى جرجس نقاليفه م سنورس ملك /نبيل ابراهيم نسيم ابراهيم
 - 26شريف شعبان جلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5023قيد فى  2014-09-14برقم ايداع 902
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله  6شارع رياض
الصالحين تقسيم المحافظة اخر سور مضرب الرز بندر الفيوم ملك /ليلى السيد مصطفى سليمان
 - 27فارس مرسي عبد العزيز ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  6789قيد فى  2016-11-27برقم ايداع
 1389وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع احمد
شوقي مركز سنورس ملك /غانم عويس محمد حسين
 - 28محمد احمد ابوحامد سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم  13855قيد فى  2022-04-26برقم ايداع
 1533وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قصر الباسل
مركزاطسا ملك /عادل على محمد ابوهشيمه
 - 29ملك فهمى يعقوب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9459قيد فى  2019-07-28برقم ايداع 1305
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ـ ترسا عزبة الصيني ـ
مركز سنورس ـ ملك /فر ماهر شفيق كامل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 30محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13336قيد فى  2022-01-24برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قلمشاة م اطسا ملك  /مصطفى احمد
بدرخان

جريدة السماء التجارية

250

النشاط
1381

 - 1وائل رمضان عبدالحليم جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  11980قيد فى  2021-06-28برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله ـ توزيع مواد غذائية
 - 2ايمن السيد عبدالواحد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9436قيد فى  2022-03-30برقم ايداع 1234وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله مدشه غلل وتجاره اعلف
 - 3ايمان محمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  105قيد فى  2007-06-27برقم ايداع 115وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله استيراد وتصدير جميع المعدات
والسيارات والجرارات والمركبات واجزائها واللت والدراجات والجهزة الكهربائية فيما عدا الكمبيوتر وفيما عدا
الفقرة  36من المجموعة  6والمجموعة  19والمحظور منها قانونا
 - 4عبدالكريم عبدالمجيد كامل خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  12691قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
2668وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله ورشه رخام
 - 5عاطف محروس رزق ا فانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  2049قيد فى  2010-02-01برقم ايداع 58
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعلها مكتب تصدير فيما عدا المحظور
منها قانونا
 - 6سعيد حسن محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  14017قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 1951وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله تجارة اخشاب وتصنيع موبيليات
 - 7احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617قيد فى  2014-03-13برقم ايداع 254وفى تاريخ
 2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله ورشة تقطيع اخشاب
 - 8محمد على محمد محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  12601قيد فى  2021-10-06برقم ايداع
2507وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعلها مكتب لعمال المقاولت
المتكاملة والتوريدات العامه فيماعدا توريد العماله والدويه والكمبيوتر
 - 9مى سعيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  7245قيد فى  2017-06-20برقم ايداع 843وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله بيع تكييفات واجهزه كهربائيه
 - 10علء عماد سيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13003قيد فى  2021-11-28برقم ايداع 3198
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله تجارة اخشاب وتصنيع باب
وشباك
 - 11شريف شعبان جلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5023قيد فى  2014-09-14برقم ايداع 902وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله توريدات بقالة بالجملة
 - 12محمد عبدالحميد رجب عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  10546قيد فى  2020-07-08برقم ايداع
1026وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجاره بجعلها مركز تجميع البان
 - 13ربيع عبد الرازق جمعه بطران تاجر فرد سبق قيده برقم  11141قيد فى  2020-11-11برقم ايداع
2145وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل نوع التجارة بجعله مكتب توريدات( فيما عدا
العمالة والدوية والكمبيوتر ) ونقل بضائع داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم
النقل البرى والداخلى والدولى
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جريدة السماء التجارية

الكيان القانوني

السم والسمة
 2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  10334وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  602.000الى  :تعديل السم التجارى بجعله محمد على جمال الدين حسين على
 2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  6289وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  391.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلهاالصفوه لتجاره المواد الغذائيه
 2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11440وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  122.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها  /الكترو الحمد للمقاولت العامة
 2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2049وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  58.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها المحبة للتصدير
 2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4567وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1,455.000الى  :تعديل السمه التجارية بجعلها اورجنك فارمس لتجفيف العشاب

 - 1فى تاريخ
2020-03-08
 - 2فى تاريخ
2016-03-16
 - 3فى تاريخ
2021-01-19
 - 4فى تاريخ
2010-02-01
 - 5فى تاريخ
2021-07-06
العطرية
 - 6فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4617وتم ايداعه بتاريخ
 2014-03-13برقم ايداع  254.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها الريفى لتقطيع الخشاب
 - 7فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12601وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  2,507.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب الشروق للمقاولت المتكاملة
والتوريدات العامه
 - 8فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13894وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-11برقم ايداع  1,628.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها الحمد لتجارة المواد الغذائية جمله
 - 9فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  7245وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-20برقم ايداع  843.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها ارت اير للتكييفات والجهزه
الكهربائيه
 - 10فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4566وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-24برقم ايداع  181.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها المنار للمقاولت العامة
 - 11فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  5114وتم ايداعه بتاريخ
 2014-10-21برقم ايداع  1,041.000الى  :تعديل السمه التجاريه بجعلها ستوديو فلش
 - 12فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11141وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-11برقم ايداع  2,145.000الى  :تعديل السمة التجارية بجعلها العالميه للتوريدات ونقل
البضائع

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

Page 22 of 27

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1مختار احمد مختار احمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  3438وتم ايداعه بتاريخ  2012-09-17برقم
ايداع 575تم التأشير فى تاريخ  2012-09-17بــ
 - 2يحي علي عبد السلم عبد المجيد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  10481وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-14
برقم ايداع 916تم التأشير فى تاريخ  2020-06-14بــ
 - 3محمد ابراهيم سالم بيومى الطلى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  10495وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-18
برقم ايداع 937تم التأشير فى تاريخ  2020-06-23بــ
 - 4محمد على جمال الدين حسين على تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  10334وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-08برقم ايداع 602تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب

رأس المال
 - 1فوزى حويحى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  13853قيدت فى  2022-04-26برقم ايداع
1531وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 6,000,000.000

العناوين
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جريدة السماء التجارية

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص

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

Page 24 of 27

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

تجديد افراد
 - 1وفاء شوقى فهيم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  1090 :قيدت فى  2008-10-19برقم ايداع
 799وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-18
 - 2سيد ممدوح عبدالتواب اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  7162 :قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع
 664وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 3احمد السيد عبد ا حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  1637 :قيدت فى  2009-06-07برقم ايداع
 475وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-06
 - 4رحاب محمد عبدا دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  2943 :قيدت فى  2011-10-02برقم ايداع
 534وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-01
 - 5ربيع قرنى عطية محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6035 :قيدت فى  2015-12-14برقم ايداع
 1286وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-13
 - 6حمدى محمود عبد الحميد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  6184 :قيدت فى  2016-02-08برقم
ايداع  163وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-07
 - 7حسن احمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4177 :قيدت فى  2013-08-13برقم ايداع 868
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-12
 - 8متحت رمضان سعيد عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  4380 :قيدت فى  2013-12-03برقم ايداع
 1190وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-02
 - 9شعيب رمضان جمعه مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  4563 :قيدت فى  2014-02-23برقم ايداع
 177وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-22
 - 10ناصر مصطفى عبد الناصر صايم تاجر فرد سبق قيده برقم  4705 :قيدت فى  2014-04-20برقم
ايداع  400وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-19
 - 11ناصر مصطفى عبد الناصر صايم تاجر فرد سبق قيده برقم  4705 :قيدت فى  2014-05-14برقم
ايداع  472وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-13
 - 12محمود احمد سيد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  6731 :قيدت فى  2016-11-06برقم ايداع
 1281وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-05
 - 13فارس مرسي عبد العزيز ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  6789 :قيدت فى 2016-11-27
برقم ايداع  1389وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 14عبدا محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2426 :قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع
 851وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 15نشوه لطفي جابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6289 :قيدت فى  2016-03-16برقم ايداع
 391وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-15
 - 16محمد عبدالقوى عبدالغنى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  3533 :قيدت فى  2012-11-21برقم
ايداع  743وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-20
 - 17صلح سيد عبدالفتاح ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم  5615 :قيدت فى  2015-05-18برقم ايداع
 544وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-17
 - 18فتحى سيد عبدالحليم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  2608 :قيدت فى  2011-01-06برقم ايداع
 14وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 19محسن فرحات عبدالمقصود حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  2841 :قيدت فى  2011-07-12برقم
ايداع  383وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 20عبدالجواد عبدالجواد على عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  3258 :قيدت فى 2012-04-18
برقم ايداع  294وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 21شيماء محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4118 :قيدت فى  2013-07-03برقم ايداع
 769وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-07-02
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جريدة السماء التجارية

 - 22سناء عبدالقادر قاسم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  7237 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 817وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 23صفاء سيد احمد عبد اللة تاجر فرد سبق قيده برقم  3051 :قيدت فى  2011-12-15برقم ايداع
 692وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-14
 - 24ايمان محمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  105 :قيدت فى  2007-06-27برقم ايداع
 115وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 25ربيع رشاد صوفى السيد زحلن تاجر فرد سبق قيده برقم  1417 :قيدت فى  2009-03-11برقم
ايداع  201وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-10
 - 26فايد على فايد على تاجر فرد سبق قيده برقم  1935 :قيدت فى  2009-11-17برقم ايداع 853
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-16
 - 27ماجد اميل سمير عزمى تاجر فرد سبق قيده برقم  2973 :قيدت فى  2011-10-19برقم ايداع
 579وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 28احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617 :قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع 14
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 29احمد سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  4617 :قيدت فى  2014-03-13برقم ايداع 254
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-12
 - 30بسمه احمد حسين روبى تاجر فرد سبق قيده برقم  6511 :قيدت فى  2016-07-04برقم ايداع
 825وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-03
 - 31حمدى فتحى على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1828 :قيدت فى  2009-09-27برقم ايداع
 718وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-26
 - 32جميل وديع بشاى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2580 :قيدت فى  2010-12-20برقم ايداع
 814وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 33خالد محمود محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  3331 :قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع
 407وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 34عبدالتواب عبدالتواب محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  3802 :قيدت فى 2013-02-28
برقم ايداع  271وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-27
 - 35عز الدين محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  4282 :قيدت فى  2013-10-20برقم ايداع
 1033وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-19
 - 36سحر سلمه مهدى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6763 :قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع
 1345وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-19
 - 37سامح حسنى عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2896 :قيدت فى  2011-08-18برقم ايداع
 461وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-17
 - 38مروه سيد محمود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  3266 :قيدت فى  2012-04-23برقم ايداع
 306وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 39محمد ابو بكر عبدالواحد على تاجر فرد سبق قيده برقم  3286 :قيدت فى  2012-05-08برقم ايداع
 338وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 40سمير توفيق سعد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  6497 :قيدت فى  2016-06-19برقم ايداع
 792وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-18
 - 41احمد عبد السميع احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  6576 :قيدت فى  2016-08-03برقم ايداع
 948وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-02
 - 42احمد عبد السميع احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  6576 :قيدت فى  2016-08-04برقم ايداع
 962وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-03
 - 43على السيد امين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7123 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع 564
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 44محمد ممدوح احمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  243 :قيدت فى  2007-10-08برقم ايداع
 265وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-07
 - 45سالم صالح مطاوع مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  3349 :قيدت فى  2012-06-28برقم ايداع
 435وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
 - 46حسين موسى محمد مشرف تاجر فرد سبق قيده برقم  4087 :قيدت فى  2013-06-16برقم ايداع
 714وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-15
 - 47محمد رجب السيد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  7168 :قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع
 681وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 48مى سعيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  7245 :قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع 843
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 49جملت رمضان محمد عبد الفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  1010 :قيدت فى  2008-08-20برقم
ايداع  691وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-19
 - 50محمد محروس محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3034 :قيدت فى  2011-12-06برقم ايداع
 665وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 51محمد روبى حمدان عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  102 :قيدت فى  2007-06-25برقم ايداع
 111وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 52على محمد بكرى عبد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  5824 :قيدت فى  2015-09-02برقم ايداع
 933وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-01
 - 53حسن احمد محمد حسين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  6897 :قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 122وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 54ماجد شهدى فريد اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم  281 :قيدت فى  2007-11-12برقم ايداع
 309وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-11
 - 55فارس على صالح رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  1667 :قيدت فى  2009-06-17برقم ايداع
 508وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-16
 - 56احمد محمد سليمان منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  3312 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع
 381وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 57امانى ميخائيل كامل ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  6264 :قيدت فى  2016-03-10برقم ايداع
 349وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-09
 - 58جيهان عبدالسلم عبدالواحد خيرا تاجر فرد سبق قيده برقم  6647 :قيدت فى  2016-10-04برقم
ايداع  1121وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-03

تجديد شركات
 - 1رحاب ابراهيم عبد المعطى وغادة محمد عباس وشركاهن شركة سبق قيدها برقم  317 :قيدت فى
 2007-12-04برقم ايداع  348وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/12/2022ص
 - 2محمد روبى عبدالنبى عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7088 :قيدت فى  2017-04-10برقم
ايداع  506وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027
ص
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