
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب ابشواى شهراغسطس سنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 16 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود أفراد

1 - محمد حسن ابراهيم طلبه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1167 

ورقم قيد 9896    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

بندر ابشواي-خلف المستشفي-ملك/عادل حسن ابراهيم طلبه

2 - محمد رجب عميره سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1168 

ورقم قيد 9897    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت 

والدويه(, بجهة محافظة الفيوم سنروالقبليه-بملك/مسعود جلل عبدالحكم

3 - ربيع حمدي محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 1170 

ورقم قيد 9898    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه)جيم رياضي(, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع 

شرق السكه الحديد-ملك/سمره عصمت فتحي عبدربه

4 - محمد سالم سمير عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1176 

ورقم قيد 9899    محل رئيسى  عن تجميع مخلفات وتجارتها)بعدالحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة 

محافظة الفيوم والي ميزار -بندر يوسف الصديق ملك مرفت حمدي عبدالعظيم

5 - شحاته محمد شحاته عبدا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 1178 

ورقم قيد 9900    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو- بجوار المطحن ملك/ عزت 

نعمان السيد

6 - محمد زكي محمد السعدي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1185 

ورقم قيد 9901    محل رئيسى  عن مكتب توريد اسمنت وحديد, بجهة محافظة الفيوم ملك/حسن شعبان احمد 

عبدالحميد

7 - عبدالتواب ربيع عبدالتواب احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

1186 ورقم قيد 9902    محل رئيسى  عن تجاره مخلفات المصانع و الشركات) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه(, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو - عزبه عثمان عيد ملك/ ربيع عبدالتواب احمد جوده

8 - احمد محمد على مهدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 1187 ورقم 

قيد 9903    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة الفيوم النزله والربع -النزله ملك/فوزي حنا سعد 

معوض

9 - محمد عبدا محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1191 ورقم 

قيد 9904    محل رئيسى  عن توريد حديد تسليح وقاطعات معدنيه, بجهة محافظة الفيوم شارع المقابر ملك/اسلم 

جمعه محمد

10 - فاطمه لملوم مصطفي عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1192 

ورقم قيد 9905    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه(, 

بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو-ملك/عبدالعزيز رجب صادق

11 - سلسبيل احمد جمعه على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1193 

ورقم قيد 9906    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة 

الفيوم منشاه هويدى- صميده صالح هويدى ملك/ عبدا احمد عبدالحليم

12 - حماده حمدى عجمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1195 

ورقم قيد 9907    محل رئيسى  عن تجاره محمول, بجهة محافظة الفيوم موسى ميزار- الحامولى ملك/ محمد 

شعبان عبدالستار عبدالحميد

13 - رمضان مصطفي محمد عبدالرشيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 1196 ورقم قيد 9908    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه(, بجهة محافظة الفيوم ابولطيعه-ملك/رباب هليل محمد
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14 - ناصر رضوان عبدالواحد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

1197 ورقم قيد 9909    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه(واستيراد وتصدير )فيما عدا المحظور منها قانونا(, بجهة محافظة الفيوم كحك -كحك بحرى 

ملك/ عماد عبدالتواب على يونس

15 - علم سيد محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1198 

ورقم قيد 9910    محل رئيسى  عن تجاره  بقاله, بجهة محافظة الفيوم شكشوك-ملك/سيد محمد مرسي قطب

16 - عبدالفتاح محمد عبدالعظيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

1199 ورقم قيد 9911    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم بطن اهريت-برباش ابوصايم -ملك/

سالم محمد عبدالعظيم  سالم

17 - خالد حافظ السيد  عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1200 

ورقم قيد 9912    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة الفيوم شعلن -ملك/افراح 

هاشم متولي

18 - شاهين طارق عثمان علي تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1214 

ورقم قيد 9913    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة الكردي - الخواجات - 

بطن اهريت - يوسف الصديق بملك / طارق عثمان علي ابراهيم

19 - فاطمة رفعت طه عبدالكريم حسين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1215 ورقم قيد 9914    محل رئيسى  عن تجارة وبيع وتداول الدوية واللقاحات البيطرية ) بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه - ابشواي بملك / رفعت طه عبدالكريم

20 - محمد مصطفي خالد جوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 1216 

ورقم قيد 9915    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات حاصلت زراعية واعلف, بجهة محافظة الفيوم الجيلني 

- مركز ابشواي بملك / عبدا مصطفي خالد جوده

21 - رجب عبدالحليم احمد طنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

1217 ورقم قيد 9916    محل رئيسى  عن تجارة نباتات عطرية وحاصلت زراعية, بجهة محافظة الفيوم منشأة 

هويدي - مركز ابشواي بملك / محمد رجب عبدالحليم احمد

22 - محمد احمد عبدالتواب عبد العليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1223 ورقم قيد 9807    محل فرعى  عن تجاره مستلزمات مزارع واضافات اعلف, بجهة محافظة الفيوم بندر 

ابشواي-شارع المستشفي-ملك/فرج صالح عبدالعاطي سالم

23 - محمد مصطفى محمد على شعبان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

1225 ورقم قيد 9917    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة 

الفيوم ابوكساه ملك/ محمد على شعبان عبدالله

24 - اسلم جوده عبدالرازق حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

1237 ورقم قيد 9918    محل رئيسى  عن مكتب توريد حديد تسليح ومشتقاته, بجهة محافظة الفيوم بندر 

ابشواي-شارع الموقف -بملك/احمد عبدالتواب احمد

25 - حسام خميس يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 1242 

ورقم قيد 9920    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة )فيماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة الفيوم 

بندر- شارع رسلن ملك/ محمد عبدالعليم عبدالرحمن

26 - ابراهيم رمضان جيلنى جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

1246 ورقم قيد 9921    محل رئيسى  عن مدشه غلل, بجهة محافظة الفيوم الخالدية - ابوشنب ملك/عمر 

رمضان جيلن
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27 - مؤمن السيد احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1249 

ورقم قيد 9922    محل رئيسى  عن منشر تجفيف نباتات عطريه, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو- شارع المرور 

ملك/ على يوسف السيد عيد

28 - احمد عبدالحي عبدالتواب عبدالحي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1250 ورقم قيد 9923    محل رئيسى  عن معرض لتجاره موتوسيكلت, بجهة محافظة الفيوم الشواشنة ملك/ 

جمال هلل محمد عبدالعاطى

29 - حسين عبدالقادر كليب سعداوي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

1252 ورقم قيد 9924    محل رئيسى  عن تجاره خرده واعاده تدوير مخلفات, بجهة محافظة الفيوم المقراني-

بملك/صابر عبدا  محمد كليب

30 - عماد حمدي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1253 

ورقم قيد 9925    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي-ملك/احمد حمدي احمد 

محمد

31 - عمر احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1254 

ورقم قيد 9926    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم الجيلنى ملك/ حمدان احمد محمد حسن

32 - فارس جمعه  عبدالقادر حسانين تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1255 ورقم قيد 9927    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع المستشفي-ملك/

محمد عطيه جمعه

33 - شعبان محمد محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1257 

ورقم قيد 9928    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه-

ملك/علي محمد محمود علي

34 - محمد ابراهيم عبدا عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1258 

ورقم قيد 9929    محل رئيسى  عن تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-

المنشيه البحريه-ملك/محمد علي محمد حسن

35 - هشام عبدالعزيز محمود رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

1261 ورقم قيد 9930    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم الطماوي -كفر عبود ملك/

سمير محمود رمضان عبدالمجيد

36 - علء بكري رجب علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1262 

ورقم قيد 9931    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه(, بجهة محافظة الفيوم كفرعبود-الطماوي-بملك/بكري رجب علي

37 - عادل شحات عثمان حنفي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 1281 

ورقم قيد 9933    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم القريه التانيه -قارون ملك/

رمضان عثمان حنفي عثمان

38 - ناديه يوسف عبدالرازق خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1283 ورقم قيد 9934    محل رئيسى  عن تجارة زجاج كسر, بجهة محافظة الفيوم هويدي ملك/ مجدي يوسف 

عبدالرازق خليل

39 - مصطفي عبدالتواب سليم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

1284 ورقم قيد 9935    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت 

والدويه(, بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي ملك/عبدالفتاح علي جبالي عبدالفضيل
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40 - سامى عبدالعال محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

1288 ورقم قيد 9936    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة فيما عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الفيوم اول طريق ابوكساه السياحي - ابشواي - بملك / ابو طالب فاروق ابو طالب

41 - طه عبدالحكيم عبدالمولي عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 1290 ورقم قيد 9937    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم العلويه -كاسح 

حسن ملك/فوز عبدالرازق عبدالقادر ابراهيم

42 - شعبان محمود حميده محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1291 

ورقم قيد 9938    محل رئيسى  عن محل بيع مبيدات زراعيه, بجهة محافظة الفيوم المشرك بحري ملك/ابراهيم 

محمود حميده

43 - ثروت سيد احمد عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1294 

ورقم قيد 9939    محل رئيسى  عن تجاره فاكهه بالجمله, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو-شارع البحر-بملك/مفرح 

اسعد عوض ا

44 - محمد حسن مهدي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1295 

ورقم قيد 9940    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-طريق كحك-بملك/سيد 

علي  محمد ابوزيد

45 - محمد ربيع صادق محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

1296 ورقم قيد 9941    محل رئيسى  عن ورشة نجاره )بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة 

الفيوم ابوكساه ملك/عبدالرحمن مصطفى عيد احمد

46 - هانم عبدالتواب السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 1302 

ورقم قيد 9942    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم طبهار-ملك/حسني السيد سعد سيف

47 - محمد عبدالحليم عبداللطيف رحيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1306 ورقم قيد 9763    محل فرعى  عن ورشه مسمار خشابي, بجهة محافظة الفيوم قصر الجبالي-عزبه بركه-

يوسف الصديق-ملك /سوميه عبدالغني عبداللطيف

48 - على ربيع محمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1310 ورقم 

قيد 9943    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم بندر يوسف الصديق - الخلطه 

حوض قارون ملك/ احمد على ربيع محمد

49 - خيري عبدالحليم عبيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

1312 ورقم قيد 9944    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي -شارع السجل 

المدني ملك/عمرو محمد علي عبدالعليم محمود

50 - ابراهيم عبدالتواب عبدالعاطي عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 1314 ورقم قيد 9946    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير)فيما عدا المحظور منه قانونا(, 

بجهة محافظة الفيوم المطافي ملك/شعبان مصطفى السيد سعيد

51 - محمود عبدالجيد عطيه عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

1316 ورقم قيد 9947    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

ابوجنشو-ملك/عبدالجيد عطيه عبدالجيد

52 - ايمان رمضان علي فاوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1318 

ورقم قيد 9948    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الفيوم طريق شعلن-قصر الجبالي -ملك/خالد فتحي 

عبدالعليم
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53 - احمد السيد حسني محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1319 

ورقم قيد 9949    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم بطن  اهريت-ملك/السيد 

حسني محمد مصباح

54 - محمود رمضان محمود عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

1321 ورقم قيد 9950    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الفيوم الشواشنه-قرية الشاهد 

ملك/خالد رمضان محمود

55 - حسين ابراهيم عبدالمعز خطيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1322 ورقم قيد 9951    محل رئيسى  عن توريد حديد تسليح ومشتقاته, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع 

الفار سعد زغلول-ملك/محمد عبدالعظيم محمود

56 - خالد صالح محمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1323 

ورقم قيد 9952    محل رئيسى  عن تجاره عطاره, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شرق السكه الحديد-بملك/

صالح محمد صادق

57 - محمد ناجى مصطفى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1325 ورقم قيد 9953    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو- طريق الصفرايه ملك/ 

عزه حسن ابراهيم طلبه

58 - احمد ربيع رجب عبدالرازاق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1327 

ورقم قيد 9954    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل, بجهة محافظة الفيوم الطريق السياحي ملك/ربيع 

رجب عبدالرازق

59 - اسلم محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1329 

ورقم قيد 9955    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو - اول طريق الصفرايه ملك/ محمد 

احمد محمود

60 - حسن احمد عليوه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 1330 

ورقم قيد 9956    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم القريه الولى -قارون ملك/احمد عليوه 

ابراهيم

61 - عبدا سالم عبدا عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1331 ورقم قيد 9957    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم طحاوي-ملك/بكري صايم 

جمعه يوسف

62 - منتصر احمد محمود عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

1332 ورقم قيد 9958    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار سيارات, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو - شارع 

الشيخ صخر ملك/ محمد احمد محمد

63 - عمر كمال عبدالحكم جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1337 

ورقم قيد 9960    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله  والكمبيوتر والنترنت 

والدويه(, بجهة محافظة الفيوم سنرو القبليه ملك/نوره رجب السيد

64 - جابر عبدالعظيم جابر محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1338 ورقم قيد 9961    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم ابوليلة - زيد ملك/ محمود 

على جابر محمود

65 - عاطف قرني جبريل معوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

1341 ورقم قيد 9962    محل رئيسى  عن التصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم شارع 

الجلء - ابوجنشو - مركز ابشواي - بملك / قرني جبريل عوض
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66 - رجب محمد محمود هندى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1342 

ورقم قيد 9963    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو - شارع البحر الجديد ملك/ 

محمد محمود هندى

فروع الفراد

1 - محمد احمد عبدالتواب عبد العليم  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   1223 ورقم قيد   9807  محل فرعى  

عن تجاره مستلزمات مزارع واضافات اعلف  بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع المستشفي-ملك/فرج صالح 

عبدالعاطي سالم

2 - محمد عبدالحليم عبداللطيف رحيم  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   1306 ورقم قيد   9763  محل 

فرعى  عن ورشه مسمار خشابي  بجهة محافظة الفيوم قصر الجبالي-عزبه بركه-يوسف الصديق-ملك /سوميه 

عبدالغني عبداللطيف

قيود الشركات

1 - مصطفى السيد احمد سيف وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    1240 ورقم قيد  9919    مركز عام  عن نقل البضائع والركاب داخل مصر وخارج مصر )بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو 

-شارع البحر الجديد ملك/محمد حسن محمد حسن

2 - سيد عبدالرحمن بيومي وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

1313 ورقم قيد  9945    مركز عام  عن توريدات )فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه 

(وتعبئه وتوزيع  بجهة محافظة الفيوم العجميين ملك السيد/عماد عبدالرحمن بيومي احمد

3 - اسلم عبدالحميد عبدالسلم خليفه وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    1336 ورقم قيد  9959    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه)فيما عدا 

توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه(  بجهة محافظة الفيوم كائن بالعقار رقم12بشارع المدرسه قرية 

ابوالصايم -قسم الشواشنه ملك/عبدالحميد عبدالسلم خليفه

فروع الشركات

1 - محمد جوده السيد وشركاه   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    1210 ورقم قيد   9849   فرعى  عن 

تشغيل وادارة مشروعات الستزراع السمكي  بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم الول -عمارة التوحيد شارع 

محمد صبري البكباشي ملك/صلح الدين حمدي عبدالمقصود
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 محو - شطب

1 - سيد صالح زكريا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7596 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع  52 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

2 - عبدالتواب كمال عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم   5768 قيد فى 31-12-2014 برقم ايداع  613 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

3 - ياسر عزت الروبي عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   7772 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع  388 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

4 - امينه شكري عبدالحميد الفقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8805 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع  243 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

5 - ابراهيم رمضان جيلني جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6931 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع  1227 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

6 - خالد فتحى عبد العليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6356 قيد فى 30-11-2016 برقم ايداع  820 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

7 - رشا كمال عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4215 قيد فى 22-08-2007 برقم ايداع  443 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

8 - سامح بكرى ذكى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   4761 قيد فى 11-04-2010 برقم ايداع  140 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

9 - قطب احمد قطب ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   4818 قيد فى 19-08-2010 برقم ايداع  339 وفى 

تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

10 - محمود عبد التواب عبد الجيد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2763 قيد فى 04-12-2004 برقم 

ايداع  455 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

11 - سنيه هيبه محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   4633 قيد فى 24-06-2009 برقم ايداع  242 وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب للوفاه

12 - محمد حلمى عبدالسلم احمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9867 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع  

1095 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

13 - عبدالتواب صالح عبدالعاطى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6549 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع  

391 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

14 - جميله ربيع سيد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6852 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  1016 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

15 - شريف محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5351 قيد فى 12-11-2012 برقم ايداع  570 وفى تاريخ  

31-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - مصطفى احمد علي شحات تاجر فرد سبق قيده برقم   7970 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع   838 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - ميزار محمود محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم   8102 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع   1171 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - جمعه حمزه صديق عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   9824 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع   975 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

4 - احمد محمد عبدالعال ابوالليل تاجر فرد سبق قيده برقم   9638 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع   461 فى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - ماجد سيد راضي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8424 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع   544 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - احمد قطب عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8707 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع   19 فى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

7 - صالح ثابت عبد المقصود عبد الحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم   7690 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع   

224 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - محمد زيدان موسى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   7926 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع   703 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - عبد السلم عبد الظاهر عيد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   6975 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع   

84 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - عبدالتواب محمود عبدالتواب حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   8958 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع   

613 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - رحاب ابراهيم صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6963 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع   57 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

12 - خالد السيد عبد القوى عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   2758 قيد فى 01-12-2004 برقم ايداع   

449 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

13 - مؤمن السيد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   9922 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   1249 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - محمد احمد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    9879 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    1122 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ناحية حدائق الهرام -الهرم -ملك/احمد 

احمد سعد حسين

2 - محمد حمدى عبدربه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    6318 قيد فى 01-11-2016 برقم ايداع    749 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع التل - ابشواي 

بملك / سعاد مصطفي عبدالتواب

3 - محمد سيد عبدالصادق حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    3478 قيد فى 05-02-2006 برقم ايداع    118 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ناحية الملك فيصل برج المنصوريه -الهرم 

ملك/وليد وجيه عبدالرحمن عبدالعليم

4 - محمد احمد عبدالتواب عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم    9807 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

929 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم بندر ابشواي-شارع المستشفي-ملك/

فرج صالح عبدالعاطي سالم

5 - هدير باهي حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9881 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    1124 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع المحكمه 

الشرعيه امام المدرسه الثانوية ملك/مجدي يحي محمد عبدا ابوعميره

6 - محمد السيد ربيع عبد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم    3574 قيد فى 12-03-2006 برقم ايداع    323 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3شارع التروللي من شارع الهادي البشير 

منشية السد العالي -مركز القاهره ملك/احمد محمد علي حسين

7 - صفاء مرزوق رمضان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9254 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع    

1246 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله طبهار ملك/

ممدوح محمود علي رزق

8 - محمد عبدالحليم عبداللطيف رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9763 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

814 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قصر الجبالي-عزبه بركه-يوسف 

الصديق-ملك /سوميه عبدالغني عبداللطيف

9 - يوسف شعبان عبد العليم عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    5537 قيد فى 24-12-2013 برقم ايداع    

527 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الخواجات ملك/

هدى محمود طلب

10 - احمد شعبان شافعي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7473 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع    1411 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الصبيحي المشرك 

قبلي ملك/شعبان شافعي محمد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - السيد محمد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9661 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    541وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب تصدير)فيما عدا المحظور منه قانونا(

2 - على محمد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5002 قيد فى 13-07-2011 برقم ايداع    382وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تعبئه مواد غذائيه ومكتب لعمال الستيراد 

والتصدير وفرز وتدريج  وتشميع وتعبئه وتغليف وتعليب الموالح والحاصلت الزراعيه والبقول

3 - محمود السيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  9658 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    530وفى 

تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عامه

4 - احمد درغام عبدالسميع عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  6237 قيد فى 10-08-2016 برقم ايداع    535وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله توريدات عامه)فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت والدويه(

5 - اسماعيل عبدالناصر عبدالعزيز عبد الهادي تاجر فرد سبق قيده برقم  9822 قيد فى 21-06-2022 برقم 

ايداع    973وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت 

وتوريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه(

6 - محمد احمد عبدالتواب عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم  9807 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع    

1223وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعه دواجن وتجارتها

7 - محمد احمد عبدالتواب عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم  9807 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    929

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعه دواجن وتجارتها

8 - هدير باهي حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9881 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    1124وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله محل بيع ملبس حريمي)فيما عدا الزي 

العسكري(

9 - عبد السلم عبد الظاهر عيد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  6975 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    

84وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت

10 - محمد اسحق عثمان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8816 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    256

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عامه وتوريدات 

عموميه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه( واعمال نظافه متكامله

11 - مؤمن السيد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  9922 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع    1249وفى 

تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله/منشر نباتات عطريه وحاصلت زراعيه

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8045 وتم ايداعه بتاريخ   

herbs  30-10-2019  برقم ايداع 1,019.000 الى : تعديل السمه التجاريه  بجعلهاهربس هاوس للتصدير

house

2 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9661 وتم ايداعه بتاريخ   

16-03-2022  برقم ايداع 541.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الملكه للتصدير

3 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6318 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2016  برقم ايداع 749.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها اشراقة المكتبية

4 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5002 وتم ايداعه بتاريخ   

13-07-2011  برقم ايداع 382.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها /العدل لستيراد وتصدير الحاصلت 

الزراعية وتعبئة المواد الغذائية

5 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9658 وتم ايداعه بتاريخ   

14-03-2022  برقم ايداع 530.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها اس ام اس s.m.s الرساله للمقاولت 

العامه

6 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9487 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2021  برقم ايداع 1,797.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها هيلثي فيوتسر لنقل النفايات الطبيه 

الخطره

7 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9822 وتم ايداعه بتاريخ   

21-06-2022  برقم ايداع 973.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها اليسر للمقاولت والتوريدات

8 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9881 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2022  برقم ايداع 1,124.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها فاشون ستايل للملبس الحريمي

9 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6975 وتم ايداعه بتاريخ   

15-01-2018  برقم ايداع 84.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعله رواد البداع للمقاولت

10 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9929 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2022  برقم ايداع 1,258.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها اليسر للتصدير

11 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8816 وتم ايداعه بتاريخ   

25-02-2021  برقم ايداع 256.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها حورس للمقاولت العامه والتوريدات 

العموميه واعمال النظافه المتكامله

12 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8974 وتم ايداعه بتاريخ   

27-05-2021  برقم ايداع 651.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها /عقار فيجن للستثمار العقاري واداره 

المشروعات

13 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7473 وتم ايداعه بتاريخ   

06-11-2018  برقم ايداع 1,411.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الرواد للهندسه

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - رانيا احمد محمد عوض وشركائها شركة سبق قيدها برقم     5661 قيدت فى 10-08-2014 برقم ايداع    

341وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

2 - تعديل اسم الشركة ليصبح /ربيع جمعه محمد عبدالرازق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5897 قيدت فى 

17-06-2015 برقم ايداع    325وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

العناوين

1 - محمد جوده السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9849 قيدت فى 03-07-2022 برقم ايداع    1038

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قسم الفيوم -قسم الول -عمارة التوحيد 

شارع محمد صبري البكباشي ملك/صلح الدين حمدي عبدالمقصود

النشاط

1 - رانيا احمد محمد عوض وشركائها شركة سبق قيدها برقم     5661 قيدت فى 10-08-2014 برقم ايداع    

341 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض من الشركه بجعله /مقاولت عامه 

وتوريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه (
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5897   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-06-2015 برقم ايداع    325 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح /ربيع جمعه محمد عبدالرازق 

وشريكه

الشخاص

1 - ريتال احمد حماد سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5661   وتم ايداعه بتاريخ    10-08-2014 برقم 

ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2014  بــ :  خروجها بعد استلمها كافة حقوقها لدى الشركه

2 - ساميه ابوالمجد عبدالعليم احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5897   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2015 برقم ايداع   325 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  بعد ان استلمت كافة حقوقها 

القانونية

Page 14 of 16 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - احمد مراد جابر ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5954   قيدت فى   14-09-2015 برقم ايداع    

469 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

2 - ناصر محمود محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5747   قيدت فى   07-12-2014 برقم ايداع    

558 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

3 - محمد فتحى عباس عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   439   قيدت فى   19-08-1996 برقم ايداع    

180 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-18

4 - شعبان محمد عبدالعزيز عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5113   قيدت فى   07-12-2011 برقم ايداع    

633 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

5 - محمد فايد رياض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6638   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

6 - شريف عطيه عبد القوى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2237   قيدت فى   02-09-2002 برقم ايداع    

297 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

7 - نادى خلف عبد العزيز على خطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4858   قيدت فى   28-11-2010 برقم 

ايداع    443 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

8 - احمد درغام عبدالسميع عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6237   قيدت فى   10-08-2016 برقم ايداع    

535 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

9 - مديحه محمد طلبه سلومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5270   قيدت فى   27-08-2012 برقم ايداع    

379 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

10 - عبدالتواب كمال عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5768   قيدت فى   31-12-2014 برقم 

ايداع    613 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30

11 - السيد مصطفى عبدالتواب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6612   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    547 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

12 - خميس احمد فهمى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6629   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

13 - محمود مسعود عبد الواحد مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419   قيدت فى   13-07-1996 برقم 

ايداع    158 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

14 - امال محمد مصطفى نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3935   قيدت فى   06-12-2006 برقم ايداع    

948 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

15 - احمد جمعه سعد عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5293   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

433 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

16 - عمرو محمد السيد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6074   قيدت فى   17-02-2016 برقم ايداع    

90 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

17 - حسين حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6672   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

659 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

18 - امام احمد عبدالموجود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6673   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

660 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

19 - محمد احمد برعى الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1359   قيدت فى   08-11-1999 برقم ايداع    

399 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-07

20 - رشا كمال عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4215   قيدت فى   22-08-2007 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

21 - سامح بكرى ذكى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4761   قيدت فى   11-04-2010 برقم ايداع    

140 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10
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22 - قطب احمد قطب ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4818   قيدت فى   19-08-2010 برقم ايداع    

339 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

23 - ممدوح مصطفى محمد هديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5192   قيدت فى   25-03-2012 برقم ايداع    

158 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

24 - اناس ابراهيم ابراهيم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6418   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    49 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

25 - ربيع محمد احمد عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   229   قيدت فى   07-11-1995 برقم ايداع    

234 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

26 - فايزه احمد سيد عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3983   قيدت فى   22-01-2007 برقم ايداع    

20 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

27 - محمود عبد التواب عبد الجيد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2763   قيدت فى   2004-12-04 

برقم ايداع    455 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

28 - سنيه هيبه محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4633   قيدت فى   24-06-2009 برقم ايداع    

242 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

29 - فاطمه عبد التواب عبد ا عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4373   قيدت فى   2008-04-22 

برقم ايداع    173 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

30 - حسين محمود عبد الحفيظ جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6377   قيدت فى   14-12-2016 برقم 

ايداع    859 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

31 - حسين مصطفى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5908   قيدت فى   21-07-2015 برقم ايداع    

369 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

32 - محمد حسن على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5144   قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    35 

وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

33 - نجوى عثمان عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5114   قيدت فى   08-12-2011 برقم ايداع    

635 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

34 - عبدالتواب صالح عبدالعاطى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6549   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    391 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

35 - محمود عزوز شلبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6458   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

36 - السيد حمدى محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6779   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    860 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

تجديد شركات

1 - تعديل اسم الشركه بجعله احمد حسن عدلي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4  قيدت فى  1995-04-08 

برقم ايداع   4 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  

12:00:00ص

2 - تعديل اسم الشركه بجعله ابراهيم نبيل السيد عبدالهادي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6565  قيدت فى  

09-05-2017 برقم ايداع   427 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2027  12:00:00ص
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