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قيود أفراد

1 - سماح سمير كامل يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2504 

ورقم قيد 14265    محل رئيسى  عن صناعة الثاث, بجهة محافظة الفيوم سنهور القبليه درب النجارين م 

سنورس ملك /معوض عيسى كامل معوض

2 - عادل سلطان بركات عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2508 ورقم قيد 14266    محل رئيسى  عن زراعة محاصيل وتربية مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم 

جبلة مركز سنورس - الفيوم - بملك / حسام مصطفى عبدالواحد سعداوى

3 - محمد محمد محمد خلف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2509 ورقم 

قيد 14267    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة الفيوم شارع احمد شوقى بندر سنورس ملك/

ناصر عبدا عبدالجواد

4 - امير احمد منصور خلف على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2510 ورقم قيد 14268    محل رئيسى  عن معمل تخليل زيتون, بجهة محافظة الفيوم فيديمين مركزسنورس 

ملك/شريف احمد منصور

5 - احمد رمضان مصطفي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2511 ورقم قيد 14269    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الفيوم السنباط مركز الفيوم ملك/

رمضان مصطفي احمد

6 - عبدا موسى محجوب خميس تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2512 ورقم قيد 14270    محل رئيسى  عن كاره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الحجر مركز اطسا 

ملك/موسى محجوب خميس

7 - ابراهيم سلمه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2513 

ورقم قيد 14271    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المحمودية مركز اطسا - 

الفيوم - بملك / سلمه محمد محمد

8 - نور محمد هاشم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2515 ورقم 

قيد 14272    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم العامريه مركزالفيوم ملك/شعبان 

رمضان عبدالحليم بدوى

9 - قرنى رمضان محفوظ بركات تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2516 ورقم قيد 14273    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم فيديمين مركز سنورس - 

الفيوم - ملك / خالد رمضان محفوظ

10 - محمد رمضان صوفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2517 ورقم قيد 14274    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم فيديمين مركز سنورس 

ملك/شعبان رمضان صوفى محمد

11 - محمد محمود محمد محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

2518 ورقم قيد 14275    محل رئيسى  عن تجارة شنط وأحذية, بجهة محافظة الفيوم دحدوره هدى من شارع 

مصطفى كامل 5 شارع عبسود امام محلت توأم - بندر الفيوم - ملك / وائل احمد راغب احمد

12 - تامر شنوده خليل لطف ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 2521 

ورقم قيد 14276    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم كبرى المشمش 

مركز سنورس ملك/رجب محمد محمد احمد

13 - مصري رضوان عبدالمحسن علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2542 ورقم قيد 13401    رئيسى آخر  عن مطعم وكافتريا, بجهة محافظة الفيوم منشاه قارون مركز يوسف 

الصديق ملك/ فاطمه عبدالحميدعبدا احمد
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14 - مصرى رضوان عبدالمحسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2544 ورقم قيد 13401    رئيسى آخر  عن بيع وعمل مخللت, بجهة محافظة الفيوم الخلطة مركز يوسف 

الصديق - الفيوم - ملك / فايز عبدالحميد عبدالمحسن على

15 - محمد عبدالتواب ربيع عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2526 ورقم قيد 14277    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم ترسا الكبرى الغربى م سنورس 

ملك /عبدالتواب ربيع عبدالمجيد

16 - محمد عزت احمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2527 

ورقم قيد 14278    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم ابودنقاش مركز ابشواى ملك/

عزت احمد عبدالسلم

17 - فايز حامد مراد هيبه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2528 ورقم 

قيد 14279    محل رئيسى  عن تجارة حدايد وبويات, بجهة محافظة الفيوم طريق الشوبك مركز سنورس - الفيوم 

- ملك / عطيه فراج عطيه فراج

18 - سيد حمدى سيد عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2531 ورقم 

قيد 14280    محل رئيسى  عن تجارة لوازم احذيه, بجهة محافظة الفيوم الشيخ سالم شارع بورسعيد الجامع 

المعلق بندرالفيوم ملك/هانى محمد عبدالرحمن على

19 - حامد جابر حامد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2532 

ورقم قيد 14281    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم شارع عمر بن الخطاب مركز اطسا 

ملك/محمد جابر حامد

20 - احمد رمضان فتح الباب السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2533 

ورقم قيد 14282    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنومركز اطسا الفيوم ملك/محمد 

رمضان فتح الباب السيد

21 - محمود على محمود محمد البيارى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

2535 ورقم قيد 14283    محل رئيسى  عن بيع عصافير زينه, بجهة محافظة الفيوم مساكن الشرطه بجوار دنيا 

القطان بندرالفيوم ملك/دنيا جعفر احمد محمد

22 - ياسر فتحي محمود عبدالباسط تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 2536 

ورقم قيد 14284    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم ترسا كفر فزاره مركز سنورس بملك/ 

فتحي محمود عبدالباسط

23 - محمد احمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2553 ورقم 

قيد 2585    رئيسى آخر  عن تجاره العطاره والبن, بجهة محافظة الفيوم ابو جنشو مركز ابشواى ملك/ محمد 

محمد مخلوف

24 - سحر عبدا صابر جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2548 

ورقم قيد 11797    رئيسى آخر  عن منشر تجفيف اعشاب نباتات عطريه, بجهة محافظة الفيوم منشاة سكران م 

الفيوم ملك/محمود ربيع اسماعيل حسين

25 - محسن مصطفي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2550 

ورقم قيد 14285    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركزاطسا ملك/محمد مصطفي 

حسن

26 - سعده ابوبكر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2551 

ورقم قيد 14286    محل رئيسى  عن ورشة موبليات, بجهة محافظة الفيوم منشأة السادات مركز سنورس- الفيوم 

- ملك / اشرف حمدى عبدالحليم مجلى عبدالكريم
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27 - صاوى عيد صاوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2554 

ورقم قيد 14287    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 

والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم دفنو م اطسا ملك /احمد شحات عبدالتواب محمد

28 - احمد محمد امين نصر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2555 ورقم 

قيد 14288    محل رئيسى  عن محل لبيع العطور, بجهة محافظة الفيوم شارع سعد زغلول مركزسنورس ملك/

سيد درباله على خليفه

29 - محمد عزالدين محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 2556 

ورقم قيد 14289    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا العمالة والكمبيوتر والدوية, بجهة 

محافظة الفيوم مساكن المحافظة عمارة 9 الدور الرضى - بندر الفيوم - ملك / محمد ابراهيم محمد ابراهيم

30 - عمرو وائل وجيه عبدالفضيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2561 ورقم قيد 14290    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم شارع بحر تنهل الغربي خلف 

فيل المحافظ الدور الول علوي بندر الفيوم بملك/وائل وجيه عبدالفضيل

31 - رشا عبدالحميد فرحات صميده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

2563 ورقم قيد 14291    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم ابجيج مركز الفيوم ملك/ سيد 

فتحى محمود

32 - محمود بدر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2570 

ورقم قيد 14292    محل رئيسى  عن بقالة عطاره وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم ميدان المبيضه عماره الغندقلي 

ـ بندر الفيوم ـ ملك/ اسلم صلح الدين عبدالعظيم محمد

33 - خالد محمد احمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2571 

ورقم قيد 14293    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36من المجموعه6والمجموعه 19

والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم تطون مركزاطسا ملك/ سيد مصطفى دياب مصطفى

34 - ربيع صالح حامد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2572 ورقم 

قيد 14294    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم ابو دفيه مركز اطسا ملك/ سعيد صالح حامد 

جاد

35 - رشا عبدالحليم محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2574 ورقم قيد 14295    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم جبله مركز سنورس الفيوم بملك/ 

محمود حسين احمد عبدالخالق

36 - مصطفى رمضان محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

2576 ورقم قيد 14296    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة الفيوم فيديمين 

مركزسنورس ملك/ عبدالعزيز على عبدالعزيز فرج

37 - طه حسن السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2578 ورقم 

قيد 14297    محل رئيسى  عن تجارة عطور, بجهة محافظة الفيوم شارع الحريه كوبرى مرزبان بندرالفيوم 

ملك/ جمال حافظ السيد عطيه

38 - فوزيه عباس مرسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 2581 

ورقم قيد 14298    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم شارع الرمله بندر الفيوم بملك/ سيد احمد 

محمد العيسوي

39 - حسين سيد فرج ا الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2583 

ورقم قيد 14299    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم طريق مصرالفيوم مركزسنورس ملك/

محمد رمضان سيد عبدا
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40 - مصطفي محمد يسري مصطفي محمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 2587 ورقم قيد 14300    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم طريق سنهور 

مركز سنورس ملك/ عليه سيد عبدالعليم السيد

41 - امل عبده عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2590 ورقم 

قيد 14301    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الفيوم شارع ابو بكر الصديق بجوار مسجد الغفور - 

بندر الفيوم - بملك / فردوس فريد على الصوفى

42 - محمد عماد على معتمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2591 

ورقم قيد 14302    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6والمجموعة 19 

والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم نقاليفه م سنورس ملك/عماد على معتمد على

43 - فاطمه فاروق عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 2595 

ورقم قيد 14303    محل رئيسى  عن تجارة اعلف بالتجزئة, بجهة محافظة الفيوم الجعافرة م اطسا ملك /احمد 

الحسينى عبدالعزيز

44 - عبدا محمد سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2596 

ورقم قيد 14304    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم جرفس طريق الزراعه مركز 

سنورس - الفيوم - بملك / مختار فاروق عويس عبدالجواد

45 - احمد محمد سفيان محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2599 

ورقم قيد 14305    محل رئيسى  عن معمل تخليل زيتون, بجهة محافظة الفيوم فيديمين بجوار المسجد الكبير 

مركز سنورس ملك/ محمد سفيان محمود

46 - احمد جبيلى جمعه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 2605 

ورقم قيد 14306    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة الفيوم عزبة وليده سنهور البحرية 

مركز سنورس - الفيوم - ملك / جبيلى جمعه ابراهيم على الشال

47 - عماد محمد سليمان حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2612 

ورقم قيد 14307    محل رئيسى  عن تربية الماشية والجاموس وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة الحجارة 

منشأة بنى عتمان مركز سنورس - الفيوم - ملك / هانى محمد سليمان حمد

48 - حماده ابراهيم عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2614 

ورقم قيد 14308    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الفيوم شارع ناصر مركز سنورس ملك/ محمد 

عوض حسن محمد

49 - فاطمه محمد قرني قناوي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 2615 

ورقم قيد 14309    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم دارالرماد بجوار قهوة الثوره 

بندر الفيوم بملك/نجاه صابر عبدالجليل رزق

50 - اسراء كامل حسن عبدالحميد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 2616 ورقم قيد 14310    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزلية, بجهة محافظة الفيوم العبودي برج 

الساعة بجوار كشري السكندراني ـ بندر الفيوم ـ ملك/ صفاء محمد صالح رزق

51 - محمد ممدوح محمد عبدالفتاح ابوصيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 2617 ورقم قيد 14311    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - متفرع 

من شارع الصاغه امام منزل هاشم خورشيد - بندر الفيوم - ملك / منال حلمى هديب

52 - ثابت عارف عبدالغنى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2629 ورقم قيد 14312    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الغابة م اطسا ملك /

عاشورعارف عبدالغنى
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53 - تيسير عبدالرؤف عبدالكريم مبارك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 2633 ورقم قيد 14313    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم ابو دفية مركز اطسا - الفيوم - ملك / حمادة 

عبدالرؤوف عبدالكريم

54 - ابراهيم قرنى محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2636 ورقم قيد 14314    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم دسيا م الفيوم ملك/ حسين 

شعبان عبدالحليم عبدالعال

55 - احمد سيد عبدالونيس عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2637 ورقم قيد 14315    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم السيليين مركزسنورس 

- الفيوم - ملك / سيد عبدالونيس عبدالحميد

56 - احمد هاشم محمد المهدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2639 

ورقم قيد 14316    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم وليده سنهور البحريه م سنورس ملك /

محمد عويس محمد المهدى

57 - محمود عجمى محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2640 

ورقم قيد 14317    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الطريق السياحى ابشواى 

الفيوم ملك/ احمد عجمى محمد يوسف

58 - سامح عبدالعظيم على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2641 ورقم قيد 14318    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم منيه الحيط مركز اطسا - الفيوم - ملك / عادل ربيع 

محمود عبدالغنى

59 - ماركو عادل امين حبيب عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

2642 ورقم قيد 14319    محل رئيسى  عن مكتبه فيماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة الفيوم 12كيمان 

فارس شارع مصر والسودان بندرالفيوم ملك/عادل امين حبيب عطيه

60 - مصطفى احمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2643 

ورقم قيد 14320    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الفيوم ش احمد ماهر الصوفى بندرالفيوم ملك/ 

حسن على محمود السيد

61 - غاده صبحى مرزوق هليل تاجر فرد  رأس ماله 22,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 2644 

ورقم قيد 14321    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم بنى صالح مركز الفيوم ملك/ على 

احمد عبدالغنى عبدالرحمن

62 - عبد العزيز محمد عبدالعزيز عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 2647 ورقم قيد 14322    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا الفقره36من المجموعه6

والمجموعه19والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم السعده مركز اطسا ملك/محمد محمدعبد 

العزيزعبدالحميد

63 - احمد احمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2649 

ورقم قيد 14323    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 

19 والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم بنى صالح مركز الفيوم ملك / احمد مصطفى محمد على

64 - محمود سليمان محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2650 

ورقم قيد 14324    محل رئيسى  عن تجاره ادوات الصوت والليزر فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعدالحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الفيوم نقاليفه مركز سنورس 

ملك/احمد شعبان عبدالعزيز
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65 - بسمه محمد حامد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2661 ورقم 

قيد 14325    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا الفيوم ملك/ محمد رمضان 

فتح الباب

66 - ياسمين عيد امين عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 2669 

ورقم قيد 14326    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا ملك/ عطيه محمد 

السيد

67 - اسلم عبدالمولى مشهور عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

2672 ورقم قيد 14327    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المقاتله مركز 

طاميه ملك/ياسر عبدالحميد راغب روبى

68 - صباح محمد عبدالجواد خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2674 ورقم قيد 14328    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الفيوم عزبه قلمشاه مركزاطسا ملك/

امين عبدالعليم امين عبدالعليم

69 - محمود سعيد محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 2681 

ورقم قيد 14329    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا ملك/ محمود سعيد 

محمد رمضان

70 - محمود شعبان علي دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

2682 ورقم قيد 14330    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم سيل ـ مركز الفيوم ـ 

ملك/ محمد سيد احمد عبدا

71 - محمد احمد حامد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2695 

ورقم قيد 14331    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا الزى العسكرى, بجهة محافظة الفيوم شارع 

البوسته - بندر الفيوم - ملك / محمد ممدوح عبدالعظيم

72 - عوض علي شعبان علي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 2697 

ورقم قيد 14332    محل رئيسى  عن مخبز فينو, بجهة محافظة الفيوم شارع عارف نهاية شارع سعد زغلول ـ 

مركز سنورس ـ ملك/ وائل محمود مصطفى محمد

73 - سعد عبدالرحمن جبريل عبدالرحمن سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 2699 ورقم قيد 14333    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات فيما عدا العماله والدويه 

والكمبيوتر, بجهة محافظة الفيوم كوم شيم مركز طاميه ملك/عبدالرحمن جبريل عبدالرحمن سالم

74 - ايمن صبحي احمد يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

2702 ورقم قيد 14334    محل رئيسى  عن مطعم كبده وسجق, بجهة محافظة الفيوم الشيخ سالم بجوار مشويات 

عويس بندرالفيوم ملك/محمد صبحي احمد يوسف احمد

75 - فاطمه عيسوى رمضان على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2703 

ورقم قيد 14335    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الفيوم منشأة بغداد - مركز الفيوم - ملك / على 

حسن يوسف حسن

76 - محمد سعد عبد الحكم خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2704 

ورقم قيد 14336    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه دون الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم تطون 

مركز اطسا ملك/سعد عبدالحكم خليفه

77 - محمد عيد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2706 

ورقم قيد 14337    محل رئيسى  عن تجاره بقاله, بجهة محافظة الفيوم فيدمين مركز سنورس ملك/ عيد محمد 

عبدالجواد
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78 - ندا اشرف حامد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2708 ورقم 

قيد 14338    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركزاطسا الفيوم ملك/ اشرف حامد 

زكى

79 - نرمين ميلد صادق نظيم تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2709 

ورقم قيد 14339    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه فيما عدا العمالة والكمبيوتر والدوية, بجهة محافظة 

الفيوم سيل - مركز الفيوم - بملك / مها سعيد فرج شحاته

80 - احمد حمدى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2711 

ورقم قيد 14340    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار موتوسكلت, بجهة محافظة الفيوم الخصاص مركز 

سنورس ملك/لطفى فتحى روبى

81 - رشا احمد سلطان محمد تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2713 ورقم 

قيد 14341    محل رئيسى  عن تجارة بقاله تموينيه, بجهة محافظة الفيوم هواره المقطع مركزالفيوم ملك/محمد 

اسماعيل طلبه

82 - محمد يحي صالح متولي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2716 

ورقم قيد 14342    محل رئيسى  عن تجاره ملبس دون الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم خلف المدرسه 

الثانويه مركز ابشواي ملك/ احمد محمد احمد علي

83 - سامح رمضان حمدان محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 2719 

ورقم قيد 14343    محل رئيسى  عن مغسلة ملبس, بجهة محافظة الفيوم ش مستشفى الرمد التفتيش - بندر 

الفيوم - بملك / توبه احمد محمد

84 - احمد محمد محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2723 

ورقم قيد 14344    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 

والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم ابو دنقاش - مركز ابشواى - الفيوم ملك / جمال حمدى رشدان عوض

85 - مصطفى خالد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2729 

ورقم قيد 14345    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة الفيوم درب حرازه النافع بندر الفيوم ملك/

فاطمه عبدالمنعم قرني محمد

86 - امل وردانى ابراهيم عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

2735 ورقم قيد 14346    محل رئيسى  عن تربية الماشية والجاموس وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المظاطلى 

مركز طامية - الفيوم - بملك / عبدالجليل مفتاح خليل على

87 - محمد سيد عبدالواحد رزق تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2737 

ورقم قيد 14347    محل رئيسى  عن تجارة أدوات صحية, بجهة محافظة الفيوم دوار جبلة ـ مركز سنورس ـ 

ملك/ محمود احمد عبدا

88 - ايمن جمعه عبدالمولي حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 2739 

ورقم قيد 14348    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم الغرق قبلي مركز اطسا ملك/ سعيد 

محمد سعيد محمد

89 - سعيد رياض على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2748 

ورقم قيد 14349    محل رئيسى  عن بيع حاصلت زراعيه, بجهة محافظة الفيوم المسله شارع جمال 

عبدالناصرابراج الزراعيين برج 3الدور السابع شقه 3بندرالفيوم ملك/ محمد رياض على اسماعيل

90 - حسن عبدالتواب عبدالعاطي ابوحامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 2751 ورقم قيد 14350    محل رئيسى  عن تجارة أدوات منزلية, بجهة محافظة الفيوم الكعابي الجديدة ـ 

مركز سنورس ـ ملك/ محمد صادق محمد
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91 - محمد عيد على صميده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2752 

ورقم قيد 14351    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الفيوم منشاه دمو مركز الفيوم ملك/ سامح عيد على 

صميده

92 - يوسف عمر عبدالعظيم عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

2756 ورقم قيد 14352    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله 

والدويه والكمبيوتر, بجهة محافظة الفيوم شارع الملحه مركزسنورس ملك/ زينب محمد معوض عبدالرحمن

93 - سيد عبدا علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 2757 

ورقم قيد 14353    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الفيوم تطون ـ مركز اطسا ـ ملك/ سعداوي جابر 

سعداوي

94 - احمد شعبان حسن امام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2763 

ورقم قيد 14354    محل رئيسى  عن مجزر لتجاره الدواجن, بجهة محافظة الفيوم حى الجامعه برج المام خلف 

مستشفى نفيسه بندر الفيوم ملك/شعبان حسن امام على

95 - عبدالجواد عيسى علي عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

2765 ورقم قيد 14355    محل رئيسى  عن تجارة أعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو ـ مركز اطسا ـ الفيوم ـ 

ملك/ عيسى علي عيسى بقوشي

96 - خالد محمود صالح السيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2767 

ورقم قيد 14356    محل رئيسى  عن تربيه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم سيل مركز الفيوم ملك/ صالح 

محمود صالح

97 - ميلد جرجس وديع جرس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 2768 

ورقم قيد 14357    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الناصرية ـ مركز الفيوم ـ 

ملك/ منصور كمال وديع جرجس

98 - علء جمال علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2770 

ورقم قيد 14358    محل رئيسى  عن استيراد وتصديرفيما عدا الفقره 36 من المجموعه6 والمجموعه 19 

والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم شدموه مركز اطسا ملك/جمال علي محمد منصور

99 - محمد حسين خلف حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2773 

ورقم قيد 14359    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركزاطسا ملك/حسين خلف 

حسين

100 - رجب محمد عبدالمنعم محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2777 ورقم قيد 14360    محل رئيسى  عن محل لتجاره الملبس دون الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم 

شارع سعد زعلول مركز سنورس ملك/ عبدا حمدي عبدالمحسن

101 - توبه ميزار مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2778 ورقم قيد 14361    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الفيوم سنورس شارع طريق 

مصر الفيوم بجوار عمارة الصعيدى - مركز سنورس - ملك / امل سيد مشرف غانم

102 - حمدي علي عبدالجليل خالد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

2782 ورقم قيد 14362    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المحموديه مركز اطسا 

ملك/ شريف علي عبدالجليل

103 - حماده جمعه محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2785 

ورقم قيد 14363    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم سنهور القبلية - مركز سنورس - 

الفيوم ملك / منال جمعة محمد سعد
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104 - محمد خالد عبدالنبى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2787 ورقم قيد 14364    محل رئيسى  عن مكتب لعمال التصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 

والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم شدموه مركز اطسا - الفيوم - ملك / ذكريا محمود 

معوض معوض

105 - ذكريا محمود معوض معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2788 ورقم قيد 14365    محل رئيسى  عن مكتب لعمال التصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6

والمجموعه 19والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم شدموه مركزاطسا ملك/ محمود معوض معوض 

عبدالحميد

106 - سوسن حسن عبدالظاهر عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2789 ورقم قيد 14366    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديده مركز 

سنورس - الفيوم - ملك / شعبان على احمد روبى

107 - محمود روبى عويس روبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2790 ورقم قيد 14367    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الفيوم العلم مركزالفيوم ملك/

صابر داود عابد عابد

108 - احمد ربيع احمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 2791 

ورقم قيد 14368    محل رئيسى  عن تاجير معدات, بجهة محافظة الفيوم جرفس مركز سنورس ملك/سنيه 

عبدالعزيزرمضان

109 - جورج مرشد مهنى زغلول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2794 ورقم قيد 14369    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفورالنيل مركزالفيوم 

ملك/ مرشد منهى زغلول

110 - رمضان رجب محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2795 ورقم قيد 14370    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة المركبى خلف 

المرور - بندر الفيوم - بملك / سالم ابو السعود على نصار

111 - مصطفى على اسحاق عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

2801 ورقم قيد 14371    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم الشيخ فضل مركزالفيوم ملك/

عويسية عبدالتواب على

112 - بدريه رجب عبد الحليم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2811 ورقم قيد 14372    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ملبس فيما عدا الزي العسكرى, بجهة محافظة الفيوم 

شارع السلخانه مركزسنورس ملك/ طارق جمعه جمعه احمد

113 - ياسمين علء الدين محمود خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2812 ورقم قيد 14373    محل رئيسى  عن تجاره احذيه رجالي, بجهة محافظة الفيوم شارع صادق منشاه لطف 

ا بندر الفيوم بملك/ عبدالفتاح احمد السيد الحصري

114 - احمد جمال فتحى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 2813 

ورقم قيد 14374    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعمية, بجهة محافظة الفيوم شارع الجمهوريه كوبرى 

الصوفى بندرالفيوم ملك/رجب السيد عبدالهادى عبداللطيف

115 - عل محمود عبدالصمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2814 ورقم قيد 14375    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الفيوم سيل - سنوفر - مركز الفيوم - 

بملك / مجدى مرسى رجب
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116 - حسن عبدالتواب حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2815 ورقم قيد 14376    محل رئيسى  عن كاره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم دفنو مركز اطسا 

الفيوم ملك/ رمضان سالم احمد

117 - مروه صلح محمود جازوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

2816 ورقم قيد 14377    محل رئيسى  عن كاره مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الناصريه مركز الفيوم 

ملك/ صلح على عوض حسين

118 - رجب شعبان محمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2817 ورقم قيد 14378    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيماعداالفقره36من المجموعه 6

والمحموعه19والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم شدموه مركز اطسا ملك/شعبان محمد عاشور

119 - عبير زكريا فرحات معوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2818 ورقم قيد 14379    محل رئيسى  عن مركز خدمه وصيانه سيارات, بجهة محافظة الفيوم الشيخ عامر 

المدابغ بندرالفيوم ملك/ هيثم محمود سيد احمد

120 - شعبان قرني ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2819 ورقم قيد 14380    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات المستعمله, بجهة محافظة الفيوم المسله 

خلف سور مضرب الرز بجوار مستشفي الندي بندر الفيوم ملك/ فاطمه حبيب صالح حبيب

121 - مسعود لطفي احمد فضل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2822 

ورقم قيد 14381    محل رئيسى  عن محطة تموين سيارات, بجهة محافظة الفيوم الحادقه مركز الفيوم بملك/ 

لطفي احمد فضل احمد

122 - عيدغزال ابوبكر على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2828 

ورقم قيد 14382    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم شدموه مركز اطسا ملك/ شيماء 

شحات السيدعلى

123 - ياسر محمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2829 

ورقم قيد 14383    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى وتوريدات فيما عدا توريد العماله والدويه والكمبيوتر, بجهة محافظة الفيوم فانوس 

مركز طاميه ملك/ عبدالرحمن محمد سيد

124 - مصطفي حسين محمود طلبه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2833 ورقم قيد 14384    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه, بجهة محافظة الفيوم 

شارع زكي فانوس مركز سنورس بملك/ امل عبده واصف

125 - ضياءالدين عوض محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

2834 ورقم قيد 14385    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 36من المجموعه6

والمجموعه19والمحظور منها قانونا وتوكيلت التجاريه, بجهة محافظة الفيوم الشيخ فضل مركزالفيوم ملك/ 

عوض محمد عوض محجوب

126 - احمد محمد صابر السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 2835 

ورقم قيد 14386    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه دون الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم شارع عبد 

السلم عارفه مركز سنورس ملك/ علي السيد محمد

127 - احمد سيد محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2838 ورقم قيد 14388    محل رئيسى  عن تربيه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم البسيونيه مركز الفيوم 

ملك/ نعمه مشرف حسين محمد
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128 - على شحات على حسان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2840 

ورقم قيد 14389    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم منشيه البكرى خلف موقف بنى 

سويف بندر الفيوم ملك/مصطفى سعيد مصطفى

129 - احمد قرني محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2841 ورقم قيد 14390    محل رئيسى  عن تجاره البقاله والعطاره, بجهة محافظة الفيوم ش الفوال بندر الفيوم 

ملك/قرني محمد محمد علي

130 - ربيع عبدا نوفل سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2842 

ورقم قيد 14391    محل رئيسى  عن بيع بطاريات واطارات, بجهة محافظة الفيوم سيل مركز الفيوم ملك/محمد 

شعبان عبدالغنى سيد

131 - احمد علء عيسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 2846 

ورقم قيد 14392    محل رئيسى  عن كارة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الحادقه مركز الفيوم ملك/ 

علء عيسى محمد

132 - مديحه اسحق شعبان محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 2847 ورقم قيد 14393    محل رئيسى  عن تجاره لعب اطفال وادوات مكتبيه, بجهة محافظة الفيوم شارع 

عمر بن عبدالعزيز المبيضه بندر الفيوم ملك/راضى محمد منشاوى

133 - تامر عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 2850 ورقم قيد 14394    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم دار السلم مركزطاميه 

ملك/ محمود علوى رمضان عبدالباقى

134 - وليد صلح جبريل مبروك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2851 ورقم قيد 14395    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيماعداالفقره36من المجموعه 6 والمجموعه19

والمحظورمنهاقانونا, بجهة محافظة الفيوم تطون مركز اطسا ملك/ نوسه على محمد عطوه

135 - مروة سيد رياض عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

2855 ورقم قيد 14396    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واستثمار عقارى, بجهة محافظة الفيوم شارع 

الحادقه بجوار كلين هوم للمنظفات الدور الرضى بندرالفيوم ملك/ محمود فتحى اسماعيل على

136 - حنا داود حنا منصور تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2859 ورقم 

قيد 14397    محل رئيسى  عن مستودع دقيق بلدى بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الفيوم 

فيدمين مركز سنورس - الفيوم - ملك / داود حنا منصور

137 - مجدي عبدالعاطي ابراهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 2861 ورقم قيد 14398    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الفيوم الحجر مركز اطسا 

بملك/ شهاب احمد صالح عبدالغني

138 - محمد رمضان محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2862 ورقم قيد 14399    محل رئيسى  عن تربيه الماشيه والجاموس وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم منشأة 

العشيرى مركز الفيوم ملك/ رمضان محمود محمد

139 - تامر محسن عبدالنبى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2864 ورقم قيد 14400    محل رئيسى  عن تجارة اللحوم والجزارة, بجهة محافظة الفيوم ش ورشة جعفر 

بجوار صيدلية نادى - بندر الفيوم - ملك / تامر محسن عبدالنبى يوسف

140 - محمد جلل محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2865 

ورقم قيد 14401    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الفيوم سيل مركز الفيوم ملك/خالد عنتر 

كامل عبدالقوى
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141 - ماليه حسن عبدالعاطى حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2866 ورقم قيد 14402    محل رئيسى  عن تجارة الثاث, بجهة محافظة الفيوم منشأة طنطاوى مركزسنورس 

ملك/ ماهرعبدالحميد قطب متولى

142 - عمرو محمود علي عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2868 ورقم قيد 14403    محل رئيسى  عن معرض بيع توكتوك, بجهة محافظة الفيوم اول طريق الفيوم برج 

الياسمين مركز طاميه ملك/ علي عبدا يونس

143 - محمد مصطفى محمود عبدالجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2873 ورقم قيد 14404    محل رئيسى  عن مجمع البان لتجميع وبيع وتجاره اللبان, بجهة محافظة الفيوم 

هوجمين العزيزيه مركز طاميه ملك/ماهر حسين سيد الصابر

144 - الشافعي يسري يسن يوسف يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

2876 ورقم قيد 14405    محل رئيسى  عن تجاره البقاله وتشمل الزيوت بالتجزئه, بجهة محافظة الفيوم المسله 

العبودي برج الفردوس شارع وادي النيل بندر الفيوم ملك/ محمد هاشم رجب محمود

145 - احمد زغلول محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 2877 

ورقم قيد 14406    محل رئيسى  عن بيع اعلف وحبوب, بجهة محافظة الفيوم منشأة فتيح مركز الفيوم ملك/ 

سعد زغلول محمد على

146 - صباح عبدالوهاب عبيدا رزق عبيدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 2878 ورقم قيد 14407    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قريه الصلح 

الزراعي منشاه الجمال مركزطاميه ملك/محمد صالح الساعدي

147 - محمد قرني رجب عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2881 ورقم قيد 14408    محل رئيسى  عن تجاره بقالة, بجهة محافظة الفيوم برج3 ابراج الزراعيين بندر 

الفيوم بملك/ ايمان حسين مرزوق

148 - احمد رضا عبدالجابر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2882 ورقم قيد 14409    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الفيوم عزبه محروس طريق باغوص 

بندر الفيوم ملك/سيد رضا عبد الجابر ابراهيم

149 - محمد سعد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2883 

ورقم قيد 14410    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الفيوم شارع جمال عبدالناصر المسله برج المسله 

بلس space بندر الفيوم ملك / ايمن يوسف ضيف ا يوسف

150 - انور محمد حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2886 ورقم قيد 14411    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا الفقرة 36من المجموعه6

والمجموعه 19والمحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم تطون مركز اطسا الفيوم ملك/ امل صالح قاسم صالح

151 - علي عيد  علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2889 

ورقم قيد 14412    محل رئيسى  عن تجاره باب وشباك, بجهة محافظة الفيوم دسيا مركز الفيوم بملك/ طه امبابي 

السيد

152 - احمد عبدالخالق السيد خلف تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2891 ورقم قيد 14413    محل رئيسى  عن محل بيع فلتر مياه, بجهة محافظة الفيوم معصرة عرفة 

مركزاطساالفيوم ملك/ عبدالخالق السيد خلف

153 - نادي عبدالعزيز سيد يماني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2895 ورقم قيد 14414    محل رئيسى  عن تجاره مشغولت ذهبيه )بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من 

مصلحه دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه(, بجهة محافظة الفيوم مطرطارس 

مركز سنورس الفيوم بملك/ عصام عبدالرحمن عويس
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154 - مروه جمعه رمضان روبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

2896 ورقم قيد 14415    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار واكسسوار سيارات, بجهة محافظة الفيوم المدينه 

الصناعية عمارة 11 محل رقم 18 بندر الفيوم - بملك / أسامة ربيع شعبان روبى

155 - ادهم محمد سيد شامخ تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2898 

ورقم قيد 14416    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه دون الزى العسكري, بجهة محافظة الفيوم الباروديه 

البحريه خلف الستاد بجواراخشاب ابوالحسن بندرالفيوم ملك/ممدوح محمد احمد عبداللطيف

156 - محمد سيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2899 

ورقم قيد 14417    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبليا, بجهة محافظة الفيوم سرسنا مركز طاميه ملك/ سعيد 

احمد عبدالواحد

157 - ايمان عثمان سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2904 

ورقم قيد 14418    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه دون الزى العسكرى, بجهة محافظة الفيوم فيديمين 

مركز سنورس ملك/احمد فهمى عبدالغنى

158 - اسراء حسين على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2905 

ورقم قيد 14419    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم زاوية الكرادسة - مركز 

الفيوم - بملك / بدر محمد رمضان فتح الباب

159 - فهمى جمال فهمى موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2906 

ورقم قيد 14420    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديده مركز سنورس 

الفيوم ملك/حسين احمد على

160 - على مهدى على قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2910 

ورقم قيد 14421    محل رئيسى  عن ورشه مشغولت ذهبيه بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه 

دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه, بجهة محافظة الفيوم مطرطارس مركز 

سنورس ملك/ حسن محمد عبدا

161 - ماجده حسن على منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 2914 

ورقم قيد 14422    محل رئيسى  عن تربيه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قريه الخريجين سويرس 

منشاه الجمال مركز طاميه ملك/ ابراهيم على ابراهيم سليمان

162 - ابراهيم مصطفى امين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

2916 ورقم قيد 14423    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع ملبس جاهزة جمله وقطاعى دون الزى العسكرى, 

بجهة محافظة الفيوم شارع القنطرة بجوار محلت حبيشى بندر الفيوم ملك /محمد سيد فتحى البيومى
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فروع الفراد

1 - مجدى شهدى غبور حنين  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   2619 ورقم قيد   9036  محل فرعى  عن 

صيدلية عامة  بجهة محافظة الفيوم بنى صالح م الفيوم ملك /فاتن محمود عبدالقادر

2 - شفيق حسين شفيق محمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2667 ورقم قيد   4869  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط مكتب توريدات عموميه  بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلى م يوسف الصديق ملك /محمد حسين شفيق 

عن مكتب توريدات عموميه

3 - صلح عبدالفتاح سالم حسين  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2659 ورقم قيد   11166  محل فرعى  

عن اضافة نشاط تصنيع اضافات اعلف لدى الغير  بجهة محافظة الفيوم الناصرية مركز الفيوم - بملك / وائل عزت 

عبدالفتاح عن تصنيع اضافات اعلف لدى الغير

4 - صلح عبدالفتاح سالم حسين  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   2656 ورقم قيد   11166  محل فرعى  

عن اضافة نشاط مكتب استيرد وتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا  

بجهة محافظة الفيوم الناصرية م الفيوم ملك /وائل عزت عبدالفتاح عن مكتب استيراد وتصدير

5 - شعبان على عبدالتواب السيد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2680 ورقم قيد   11618  محل فرعى  

عن أضافة نشاط تجارة خضروات  بجهة محافظة الفيوم الخصاص م سنورس ملك /منال احمد عثمان عن تجارة 

الخضروات

6 - احمد ربيع محمد عبدالواحد  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2676 ورقم قيد   12260  محل فرعى  

عن اضافة نشاط مصنع ملبس دون الزى العسكرى  بجهة محافظة الفيوم عزبه ابوشارود طريق بيهمو مركز سنورس 

ملك/محمود حسنى نظيم حسان عن مصنع ملبس

7 - احمد محمد محمود خليل  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   2686 ورقم قيد   13096  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط تجارة ادوات منزليه  بجهة محافظة الفيوم 13 شارع الرمله امام عصائر امون بندر الفيوم ملك/

احمدعبدالعزيز محمد عن تجاره ادوات منزليه

8 - محمد عبدالعال يوسف محمود  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   2732 ورقم قيد   7619  محل فرعى  

عن منشر تجفيف نباتات عطريه  بجهة محافظة الفيوم تلت والحمديه الجديده وسكران بمنشأه سكران مركز الفيوم 

ملك/ عاطف مسعد يوسف

9 - مالك توفيق مصطفى ابراهيم سليمان  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   2745 ورقم قيد   2901  محل 

فرعى  عن أضافة نشاط تجارة ادوات صحية  بجهة محافظة الفيوم شارع الرمله - بندر الفيوم - بملك / حسن 

عبدالفتاح عن تجارة ادوات صحيه

10 - ابراهيم عبدالحميد ثابت عبدالحميد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   2781 ورقم قيد   9591  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط محل لبيع ايس كريم والمشروبات البارده  بجهة محافظة الفيوم مساكن المحلج بندر الفيوم 

ملك/عنايات عبدالبديع محمود عن محل لبيع ايس كريم والمشروبات البارده

11 - احمد محمود محمد حسان  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   2827 ورقم قيد   12800  محل فرعى  

عن اضافة نشاط ورشة تصنيع اخشاب  بجهة محافظة الفيوم كفور النيل - مركز الفيوم - ملك / نصر ابراهيم 

عبدالجليل السيد

12 - احمد عبدالمنعم محمود عبداللطيف  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   2912 ورقم قيد   2783  محل 

فرعى  عن أضافة نشاط عن كارة مواشى وتجارتها  بجهة محافظة الفيوم دمشقين بجوار كوبرى الجمعيه الخضراء - 

مركز الفيوم - ملك / محمد عبدالمنعم محمود عبد اللطيف
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قيود الشركات

1 - محمد احمد عبدالواحد عبدالعزيز وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    2837 ورقم قيد  14387    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العموميه  بجهة محافظة 

الفيوم كائن بناحية قريه نقاليفه م سنورس ملك /ناصر محمد حمدان

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمد محمود محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3141 قيد فى 02-02-2012 برقم ايداع  104 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشوب لترك التجارة للوفاة

2 - هويدا ربيع دسوقي عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   10253 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع  436 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

3 - وائل سيد لطفى خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   11873 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع  1155 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

4 - عبدالحميد ابراهيم صابر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14217 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  

2400 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

5 - احمد محمد ابراهيم زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14219 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  2402 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

6 - همت مصطفى السيد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   12573 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

2466 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

7 - احمد زكريا امين سداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14226 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع  2418 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

8 - عبدالباقى سيد عبدالباقى صاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3778 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع  239 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

9 - شريف محمد ابراهيم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8853 قيد فى 31-12-2018 برقم ايداع  2536 

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

10 - محمد سيد حسين علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   13312 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  175 وفى 

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

11 - كرم احمد عبدالمقصود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3106 قيد فى 15-01-2012 برقم ايداع  41 

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

12 - جمعه على عبدالنبى حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   6408 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع  621 

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

13 - سعاد فتحي محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12469 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  2268 

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

14 - محمد احمد عبد العظيم عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6562 قيد فى 27-07-2016 برقم ايداع  

916 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

15 - محمود شعبان علي دسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9641 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  1683 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

16 - مصطفي محمد عبدالغني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9657 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع  

1712 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

17 - محمد يوسف عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10392 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع  

731 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

18 - احمد اسامه احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   10591 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع  1119 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

19 - فاطمه محمد احمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7083 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع  499 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

20 - احمد ناشد مواجب جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   12998 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  3191 

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

21 - محمود السيد محمود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   13336 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  2199 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل الرئيسى الخر بطلب تأشير
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22 - شعبان ربيع مهدي عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9864 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  2084 

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

23 - محمود علي عبدالعاطي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   11286 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  

2435 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

24 - مروه صلح محمود جازوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13707 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  

1165 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

25 - حسنى عوض سيد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12166 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  1722 

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

26 - رضي حسن محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   13706 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  1164 

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

27 - حسام محمد رياض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9458 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع  1303 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

28 - سحر حمدي شريف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   8603 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع  2030 

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

29 - شرف عزت عبدالكريم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9258 قيد فى 30-04-2019 برقم ايداع  846 

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

30 - احمد محمد السيد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12505 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  2339 

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

31 - اشرف صابر مسعود سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6516 قيد فى 10-07-2016 برقم ايداع  831 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

32 - احمد مسعود حمدان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6904 قيد فى 05-02-2017 برقم ايداع  133 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

33 - احمد السيد فرج جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   13228 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  3590 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

34 - ميلد بسيونى ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   12027 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع  1479 

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

35 - عبدالسيد جمعه حسان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   13828 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  

1462 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

36 - منال رمضان عيد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   8260 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع  1299 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

37 - فاطمه شحاته سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13039 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  3265 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

38 - عمر صبره عبدالونيس عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13932 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  

1727 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

39 - ياسر السيد عبدالغني جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   12526 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  2385 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

40 - عبدا محمد صادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8962 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  2055 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب محل الرئيسى الخر بطلب تاشير

41 - مجدى سليم عبدالتواب ديهوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8269 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع  1318 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

42 - مجدى سليم عبدالتواب ديهوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8269 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  432 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع لشطب الرئيسى

43 - احمد علء عيسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12945 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  3113 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
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44 - محمد سعد عبد الحكم خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   14336 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع  2704 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

45 - راتب السيد رحيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2366 قيد فى 11-07-2010 برقم ايداع  506 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

46 - سيد حسين سيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13404 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  428 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

47 - نصر جمعه خميس رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   5248 قيد فى 27-11-2014 برقم ايداع  1242 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل القيدمشطوب لترك التجارة نهائيا

48 - مروة محمد عبدالعال كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8520 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع  1804 

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

49 - امال السيد عبدالحليم عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11754 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع  

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

50 - شيماء محمود عبدالعظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12085 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  

1589 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

51 - مصطفى فؤاد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   13352 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  

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

52 - حسام محمد مبروك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13499 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع  683 

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

53 - ابراهيم مصطفى امين السيد حبيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   2131 قيد فى 08-03-2010 برقم ايداع  

167 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

54 - أشرف مصطفى جمعه أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7868 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  416 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا
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رأس المال

1 - عبدا رمضان عبدالتواب عبدالونيس تاجر فرد سبق قيده برقم   3743 قيد فى 13-02-2013 برقم ايداع   

201 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - هدى عبدالمحسن على معبد تاجر فرد سبق قيده برقم   6695 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع   1203 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

3 - محمود ديب عبدالعزيز علم تاجر فرد سبق قيده برقم   8447 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع   1663 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

4 - محمد سلطان فكرى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   2318 قيد فى 14-06-2010 برقم ايداع   436 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

5 - محمد وجيه جمعه قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   7008 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع   343 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

6 - محمد ثابت خميس الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم   8007 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع   741 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

7 - دنيا صلح نادي عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   13413 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع   453 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

8 - مرفت عيسى جاب ا عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   1795 قيد فى 31-08-2009 برقم ايداع   680 

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

9 - محمد جمال مصطفى عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم   8433 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع   

1632 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - رمضان عيد عبدالعزيز نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   11136 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع   

2137 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - رمضان على محمد مراد تاجر فرد سبق قيده برقم   10492 قيد فى 18-06-2020 برقم ايداع   934 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

12 - محمد عيد سنوسى جادالرحمن محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم   13757 قيد فى 05-04-2022 برقم 

ايداع   1308 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

13 - رجب عبدالمولى علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8808 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع   2441 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

14 - امير سالم ابوالسعود على نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   14206 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع   

2375 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

15 - محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم   13336 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع   250 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

16 - اشرف رمضان احمد حميدة تاجر فرد سبق قيده برقم   214 قيد فى 12-09-2007 برقم ايداع   231 فى 

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

17 - شفيق حسين شفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4869 قيد فى 06-07-2014 برقم ايداع   656 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

18 - علي محمد علي متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   9942 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع   2265 فى 

تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - عبدالتواب هلل طلبه علي تاجر فرد سبق قيده برقم   10200 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع   336 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - صلح عبدالفتاح سالم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   11166 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع   

2190 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - احمد عبدالمجيد حافظ الطوباسى تاجر فرد سبق قيده برقم   13449 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   

559 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - احمد ربيع محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   12260 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع   1897 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

23 - محمد جمال محمد احمد عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم   12327 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع   

2013 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - احمد محمد محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   13096 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع   3368 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

25 - احمد كمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7207 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع   758 فى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - عازه صبرى عبد الرؤوف عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم   908 قيد فى 07-07-2008 برقم ايداع   

569 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - فرج محمد عبدالمجيد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   11128 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع   

2128 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - سالم عبدالسلم عبدالغني صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   13087 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   

3346 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

29 - محمد اشرف امين محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   7562 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع   

1560 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

30 - محمد عبدالعال يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   7619 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع   

1693 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

31 - خالد عبد النبى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   8159 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع   1082 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - سيد عبدالعظيم عبدالوهاب فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   10683 قيد فى 05-08-2020 برقم ايداع   

1262 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - مالك توفيق مصطفى ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   2901 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع   

468 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

34 - ربيع محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   11119 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع   2107 فى 

تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

35 - ماريان عايد عيسى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم   11851 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع   1105 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - اميره رمضان احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   13833 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع   1472 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

37 - امانى جوده محمد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم   13934 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   1734 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

38 - عبد الغفار ابو خليل السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6324 قيد فى 28-03-2016 برقم ايداع   

452 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

39 - ابراهيم عبدالحميد ثابت عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   9591 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع   

1595 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

40 - اسلم يوسف فتح ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   13486 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع   653 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - سعيد عدلى عبدالمولى عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم   9170 قيد فى 14-11-2019 برقم ايداع   

2106 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

42 - عبدالرحمن محمد احمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   10199 قيد فى 09-02-2020 برقم 

ايداع   334 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - محمد صلح على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4772 قيد فى 22-05-2014 برقم ايداع   508 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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44 - احمد ضيف محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   5109 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع   1030 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

45 - ماجده عدلى زكى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   5889 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع   1035 فى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - محروس جاد السيد داود داود تاجر فرد سبق قيده برقم   446 قيد فى 27-01-2008 برقم ايداع   66 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

47 - عمر احمد عبدالجواد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   6452 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع   706 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

48 - احمد محمود محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   12800 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع   2857 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

49 - خلف مهلهل محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   9643 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع   1685 فى 

تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

50 - سعيد مصطفى جابر على تاجر فرد سبق قيده برقم   230 قيد فى 25-09-2007 برقم ايداع   251 فى 

تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

51 - مصطفى محمد عبدالمتعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   3235 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع   

263 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - احمد عبدالمنعم محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   2783 قيد فى 01-06-2011 برقم ايداع   

289 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - اسماء محمد عبده خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    6156 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع    113 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ترسا الشيخ دياب مركز 

سنورس ملك/حسين محمد محمد رحيم

2 - مصطفى عزت عبدالفتاح عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    12105 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع    

1620 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع 

العمومى جبله مركز سنورس ملك /صابر محمود على على

3 - مصرى رضوان عبدالمحسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    13401 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

414 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشاه قارون مركز يوسف الصديق 

ملك/ فاطمه عبدالحميدعبدا احمد

4 - مصرى رضوان عبدالمحسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    13401 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    

414 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الخلطة مركز يوسف الصديق - 

الفيوم - ملك / فايز عبدالحميد عبدالمحسن على

5 - محمد احمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    2585 قيد فى 22-12-2010 برقم ايداع    821 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ابو جنشو مركز ابشواى ملك/ محمد محمد 

مخلوف

6 - سحر عبدا صابر جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    11797 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    980 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشاة سكران م الفيوم ملك/محمود ربيع 

اسماعيل حسين

7 - ايمن محمود هلل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12389 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع    2098 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ابهيت الحجر مركز 

سنورس ملك/رجب احمد عبد العال عبد العال

8 - عبدالحميد ربيع عبدالحميد فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم    8924 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

2353 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سرسنا مركز 

طاميه ملك/ ربيع عبدالحميد فرج ا

9 - محمد عبدا عبدالعال عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    13683 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

1099 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سنهور القبليه 

م سنورس ملك /محمد عبدا عبدالعال عبدالسلم

10 - مجدى شهدى غبور حنين تاجر فرد سبق قيده برقم    9036 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    385 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم بنى صالح م الفيوم ملك /فاتن محمود 

عبدالقادر

11 - محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    13336 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    250 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قلمشاه مركز اطسا - 

الفيوم - بملك / مصطفى احمد بدرخان

12 - محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    13336 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    2199 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قلمشاه م اطسا ملك /

مصطفى محمود عبدالبصير

13 - شفيق حسين شفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4869 قيد فى 06-07-2014 برقم ايداع    656 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم المشرك قبلى م يوسف الصديق ملك /محمد 

حسين شفيق عن مكتب توريدات عموميه

14 - عبدالتواب هلل طلبه علي تاجر فرد سبق قيده برقم    10200 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    336 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع سعد زغلول 

مركز سنورس الفيوم ملك/ بملك محمد عبدالحميد محمد زيدان

Page 23 of 34 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

15 - صلح عبدالفتاح سالم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11166 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

2190 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الناصرية م الفيوم ملك /وائل عزت 

عبدالفتاح عن مكتب استيراد وتصدير

16 - صلح عبدالفتاح سالم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11166 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

2190 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الناصرية مركز الفيوم - بملك / 

وائل عزت عبدالفتاح عن تصنيع اضافات اعلف لدى الغير

17 - محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    13336 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    250 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسى الخر عن تجارة 

المواشى ومخلفات الحيوان والكائن فى قلمشاه مركز اطسا - الفيوم - بملك / مصطفى محمود عبدالبصير بطلب 

تأشير

18 - شعبان علي عبدالتواب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    11618 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الخصاص م سنورس ملك /منال 

احمد عثمان عن تجارة الخضروات

19 - احمد ربيع محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    12260 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

1897 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم عزبه ابوشارود طريق بيهمو مركز 

سنورس ملك/محمود حسنى نظيم حسان عن مصنع ملبس

20 - احمد محمد محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    13096 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    3368 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 13 شارع الرمله امام عصائر امون بندر 

الفيوم ملك/احمدعبدالعزيز محمد عن تجاره ادوات منزليه

21 - محمد الزيني عيد معبد تاجر فرد سبق قيده برقم    13867 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    1554 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ارض مصطفى حسن 

شارع محمد عبدالحليم النجار بندر الفيوم ملك/على حسن حرحش

22 - احمد كمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7207 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع    758 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شرق السكه الحديد مركز 

ابشواي ملك/ كمال احمد محمد

23 - محمد عبدالعال يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    7619 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    

1693 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تلت والحمديه الجديده وسكران 

بمنشأه سكران مركز الفيوم ملك/ عاطف مسعد يوسف عن منشر تجفيف نباتات عطرية

24 - مالك توفيق مصطفى ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    2901 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع الرمله - بندر الفيوم - بملك / 

حسن عبدالفتاح عن تجارة ادوات صحيه

25 - ابراهيم عبدالحميد ثابت عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    9591 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

1595 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مساكن المحلج بندر الفيوم ملك/

عنايات عبدالبديع محمود عن محل لبيع ايس كريم والمشروبات البارده

26 - اسلم يوسف فتح ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    13486 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

653 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 شارع الفردوس مج 1 - السادس 

من أكتوبر عن تصنيع منتجات اللبان

27 - محمد زايد عبدا علي تاجر فرد سبق قيده برقم    10473 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع    899 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة الديدانى قرية 

منشاه سنورس مركزسنورس ملك/ زايد عبدا على عفيفى

28 - ياسر حسنى فتحى شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم    14036 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع    1993 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله منشاه طنطاوى مركز 

سنورس الفيوم ملك/ خالد عبد العزيز عبد الجواد
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29 - امل ابراهيم هاشم معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    14225 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

2410 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ابوصير دفنو 

مركز اطسا ملك/ احمد سيد عبدالغنى سيد

30 - عبدا محمد صادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8962 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع    194 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الرئيسى الخر الكائن في 

الكعابى الجديده مركز سنورس ملك/ حسين محمد صادق محمد عن كاره مواشى وتجارتها

31 - احمد محمود محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    12800 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    2857 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم كفور النيل - مركز الفيوم - ملك / نصر 

ابراهيم عبدالجليل السيد عن نشاط ورشة تصنيع اخشاب

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

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قلمشاه مركز اطسا 

ملك/محمود سيد رمضان شاهين

33 - سعيد مصطفى جابر على تاجر فرد سبق قيده برقم    230 قيد فى 25-09-2007 برقم ايداع    251 وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم عزبه الرفيع قلمشاة مركز اطسا ملك/احمد 

مصطفى جابر على

34 - احمد عبدالمنعم محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    2783 قيد فى 01-06-2011 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم دمشقين بجوار كوبرى الجمعيه 

الخضراء - مركز الفيوم - ملك / محمد عبدالمنعم محمود عبد اللطيف عن نشاط كارة مواشى وتجارتها
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النشاط

1 - حجاج فتحى خميس سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  6954 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    238وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عامه

2 - محمد عبدالتواب على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  9208 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع    737وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها تجاره اعلف ومدشه غلل

3 - محمد عيد سنوسى جادالرحمن محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم  13757 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

1308وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل نوع التجارة بجعله توريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله والدويه والكمبيوتر

4 - رمضان جمعه سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4051 قيد فى 02-06-2013 برقم ايداع    657وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها مكتب لعمال المقاولت المتكامله 

وتوريدات عامه فيما عدا توريد العماله والدويه والكمبيوتر

5 - محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13336 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    2199

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجارة المواشى ومخلفات الحيوان

6 - محمود السيد محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  13336 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع    250وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله مزرعة دواجن وتجارتها

7 - اشرف رمضان احمد حميدة تاجر فرد سبق قيده برقم  214 قيد فى 12-09-2007 برقم ايداع    231وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقره 36 

والمجموعه 6 والمجموعه 19 والمحظور منها قانونا(وتجاره اعشاب وتوابل

8 - شفيق حسين شفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4869 قيد فى 06-07-2014 برقم ايداع    656وفى 

تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب توريدات عموميه

9 - صلح عبدالفتاح سالم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11166 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    2190

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع اضافات اعلف لدى الغير

10 - صلح عبدالفتاح سالم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  11166 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

2190وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب استيرد وتصدير فيما عدا الفقرة 

36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا

11 - محمد سيد حسانين عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  12172 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

1732وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها مكتب مقاولت وتوريدات 

فيما عدا توريد العماله والدويه والكمبيوتر

12 - شعبان علي عبدالتواب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11618 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    487

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط تجارة خضروات

13 - احمد ربيع محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  12260 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    1897

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مصنع ملبس دون الزى العسكرى

14 - احمد محمد محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  13096 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    3368

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة ادوات منزليه

15 - احمد كمال احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7207 قيد فى 31-05-2017 برقم ايداع    758وفى 

تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجاره ملبس جاهزه دون الزي 

العسكري

16 - محمد محمود عبدالوهاب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6153 قيد فى 24-01-2016 برقم ايداع    107

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله توريدات عامه فيما عدا العمالة 

والكمبيوتر والدوية

17 - محمد عبدالعال يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  7619 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    

1693وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط منشر تجفيف نباتات عطريه

18 - احمد علي صابر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  9091 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    497وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله كارة لتربية المواشى وتجارتها
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19 - مالك توفيق مصطفى ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  2901 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع    

468وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط تجارة ادوات صحية

20 - عماد رمضان السيد الجبيلي تاجر فرد سبق قيده برقم  9195 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    710

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجارة مواد غذائية

21 - ربيع محمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11119 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع    2107وفى 

تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها ورشه حداده

22 - ربيع محمد عبد التواب عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  13601 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    

917وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله مكتب مقاولت عامه 

واستشارات هندسيه وتسويق رياضى ) فيما عدا التسويق اللكترونى ( وادارة مطاعم وكافيهات

23 - ابراهيم عبدالحميد ثابت عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  9591 قيد فى 11-09-2019 برقم ايداع    

1595وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط محل لبيع ايس كريم والمشروبات 

البارده

24 - اسلم يوسف فتح ا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  13486 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    653

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط تصنيع منتجات اللبان

25 - محمد ثابت خميس الطيب تاجر فرد سبق قيده برقم  8007 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    741وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها كارة مواشى وتجارتها وتجارة اعلف

26 - صبرى عبد النبى عبد الحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6301 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    

416وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اخشاب ونشر وخرط 

الخشاب واللواح

27 - احمد محمود محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  12800 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    2857

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط ورشة تصنيع اخشاب

28 - سمر شحاته رياض مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  6207 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    214وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة

29 - خلف مهلهل محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  9643 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    1685وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعلها الستيراد والتصدير فيما عداالفقره36

من المجموعه 6والمجموعه19والمحظورمنها قانونا

30 - ابتسام عبدالعزيز عبدالعزيز روبى تاجر فرد سبق قيده برقم  11684 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

666وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله كافيه

31 - مصطفى محمد عبدالمتعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3235 قيد فى 02-04-2012 برقم ايداع    

263وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله مكتب استيراد وتصدير ) 

فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 وفيما عدا المحظور منه قانونا ( وتوريدات عمومية ) فيما 

عدا العمالة والكمبيوتر والدوية ( وتعبئة وتصنيع المواد الغذائية والحاصلت الزراعية لدى الغير

32 - احمد عبدالمنعم محمود عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  2783 قيد فى 01-06-2011 برقم ايداع    

289وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط عن كارة مواشى وتجارتها

33 - والى مصطفى محمد عبدا مؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  7918 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع    

574وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها مكتب مقاولت واستثمار 

عقارى

34 - احمد علي عيسى شافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  9507 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    1427وفى 

تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها مكتب مقاولت عامه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14287 وتم ايداعه بتاريخ   

03-08-2022  برقم ايداع 2,554.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الرحمه للتصدير

2 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13757 وتم ايداعه بتاريخ   

05-04-2022  برقم ايداع 1,308.000 الى : تعديل السمة التجاريه بجعلها الفوايد للتوريدات العموميه

3 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5143 وتم ايداعه بتاريخ   

29-10-2014  برقم ايداع 1,085.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها بناء للمقاولت العامة

4 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14292 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2022  برقم ايداع 2,570.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الفجر لتجاره العطاره والبقاله

5 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   214 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2007  برقم ايداع 231.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها فريست هربل للستيراد والتصدير 

وتجاره العشاب والتوابل

6 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7662 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2017  برقم ايداع 1,785.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها اليسر لتجارة الدوات الكهربائية

7 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6153 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2016  برقم ايداع 107.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها الكرام للتوريدات العامه

8 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9195 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-2019  برقم ايداع 710.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها كنوز لتجارة المواد الغذائية

9 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   446 وتم ايداعه بتاريخ   

27-01-2008  برقم ايداع 66.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها السلم لعمال المقاولت المتكامله

10 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9643 وتم ايداعه بتاريخ   

19-09-2019  برقم ايداع 1,685.000 الى : تعيل السمه التجاريه بجعلها المانه للستيراد والتصدير

11 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   230 وتم ايداعه بتاريخ   

25-09-2007  برقم ايداع 251.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الدولي لعمال المقاولت المتكامله

12 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5987 وتم ايداعه بتاريخ   

egy  24-11-2015  برقم ايداع 1,198.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ايجي هربل للتصدير

herbel for export

13 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9507 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2019  برقم ايداع 1,427.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الوسام للمقاولت العامه

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

رأس المال

1 - على ابراهيم احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     7703 قيدت فى 14-01-2018 برقم ايداع    79وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100.000

2 - عبدالرحمن محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13169 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع    

3489وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  105,000.000

العناوين

1 - حاتم عوض عبدالتواب عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13979 قيدت فى 29-05-2022 برقم 

ايداع    1851وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل عنوان الشركة ليصبح 

فانوس عزبة القلوى - مركز طامية - ملك / رباب عوض عبدالتواب

النشاط

الكيان القانونى
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السم والسمة

الشخاص

1 - على ابراهيم احمد ضايع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

2 - منى عاشور راضى معوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2018 برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

3 - رجب على ابراهيم احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  خرج للوفاة

4 - أية رجب على ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

5 - حازم رجب على ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

6 - محمد رجب على ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

7 - اميرة رجب على ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  

8 - احمد على ابراهيم احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7703   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-14 

برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2018  بــ :  له حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات والمصالح 

والوزارات والشركات والفراد وله حق تمثيل الشركة امام القضاء والجهات المختصة بذلك بدون اجر
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تجديد افراد

1 - محمد محمود محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3141   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

2 - امانى محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7210   قيدت فى   04-06-2017 برقم ايداع    

765 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

3 - محمد عربى معوض عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3370   قيدت فى   15-07-2012 برقم 

ايداع    468 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

4 - ناجح صديق جوده عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3747   قيدت فى   14-02-2013 برقم ايداع    

206 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

5 - حجاج فتحى خميس سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6954   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

238 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

6 - ابراهيم روبى عبد الدايم خطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152   قيدت فى   30-07-2007 برقم ايداع    

162 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

7 - شريف سعيد عبد الفتاح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   516   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    

143 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

8 - محمد صفوت عبد العزيز فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5132   قيدت فى   27-10-2014 برقم ايداع    

1066 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

9 - امل شعبان عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   960   قيدت فى   30-07-2008 برقم ايداع    

630 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-29

10 - نجلء محمد عبد المجيد رحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1172   قيدت فى   18-11-2008 برقم ايداع    

895 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-17

11 - مرفت عيسى جاب ا عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1795   قيدت فى   31-08-2009 برقم ايداع    

680 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

12 - عبدالباقى سيد عبدالباقى صاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3778   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    239 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

13 - هيام عيد دياب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3893   قيدت فى   26-03-2013 برقم ايداع    411 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

14 - محمد عبد الستار محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34   قيدت فى   21-05-2007 برقم ايداع    

36 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

15 - ماجده صالح سالم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6870   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

16 - حسن محمد فريد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7133   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

584 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

17 - كرم احمد عبدالمقصود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3106   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

41 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

18 - صابر ربيع عبدالباقى عبدربه صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2660   قيدت فى   2011-02-23 

برقم ايداع    87 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

19 - محمود جابر مبروك بريك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3611   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-05

20 - كارم عبد العظيم عبد العاطى ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5790   قيدت فى   18-08-2015 برقم 

ايداع    870 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

21 - محمد احمد عبد العظيم عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6562   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    916 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26
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22 - صلح احمد محمد طلبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48   قيدت فى   23-05-2007 برقم ايداع    50 

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

23 - طارق محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170   قيدت فى   19-08-2007 برقم ايداع    

183 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

24 - فاطمه محمد احمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7083   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

499 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

25 - اشرف رمضان احمد حميدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214   قيدت فى   12-09-2007 برقم ايداع    

231 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

26 - عازه سعيد بدران ابوقتله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3297   قيدت فى   15-05-2012 برقم ايداع    

351 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

27 - رشاد مصطفى عبدالعزيز عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3402   قيدت فى   15-08-2012 برقم 

ايداع    513 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

28 - اكرم صبحى فهمى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5172   قيدت فى   11-11-2014 برقم ايداع    

1141 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

29 - مالك توفيق مصطفى ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2901   قيدت فى   2011-08-22 

برقم ايداع    468 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

30 - انعام احمد عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3845   قيدت فى   13-03-2013 برقم ايداع    

341 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-12

31 - عبدا محروس عبدا عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6819   قيدت فى   12-12-2016 برقم 

ايداع    1449 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

32 - احمد كمال احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7207   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

758 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

33 - ميشيل حنا ميخائيل سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4931   قيدت فى   10-08-2014 برقم ايداع    

752 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

34 - عبدالرحمن رمضان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6085   قيدت فى   30-12-2015 برقم 

ايداع    1382 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-29

35 - محمود نوح احمد السيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2447   قيدت فى   15-09-2010 برقم ايداع    

620 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

36 - عادل عربى معوض عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3368   قيدت فى   15-07-2012 برقم 

ايداع    466 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

37 - محمد محمود عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6153   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    107 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

38 - سيد حسن رسلن شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6308   قيدت فى   22-03-2016 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

39 - محمد احمد ابوزيد مهلهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2365   قيدت فى   11-07-2010 برقم ايداع    

504 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

40 - ثابت درويش فاضل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5429   قيدت فى   15-02-2015 برقم ايداع    

172 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

41 - احمد مسعود حمدان حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6904   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

133 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

42 - احمد عزت قرنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5262   قيدت فى   04-12-2014 برقم ايداع    

1268 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

43 - ايمان ربيع سعيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3332   قيدت فى   19-06-2012 برقم ايداع    

409 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18
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44 - محمد حبيشى رياض حبيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6491   قيدت فى   09-06-2016 برقم ايداع    

776 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

45 - احمد محمد عبدالعليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5257   قيدت فى   02-12-2014 برقم ايداع    

1259 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

46 - ماجده رجب عامر سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7157   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

648 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

47 - احمد ضيف محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5109   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

654 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

48 - احمد ضيف محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5109   قيدت فى   20-10-2014 برقم ايداع    

1030 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

49 - ماجده عدلى زكى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5889   قيدت فى   07-10-2015 برقم ايداع    

1035 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

50 - عبد ا سلومه عبد السلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   687   قيدت فى   29-04-2008 برقم ايداع    

333 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

51 - احمد محمود عبدالمقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7308   قيدت فى   25-07-2017 برقم 

ايداع    980 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

52 - سعيد مصطفى جابر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   230   قيدت فى   25-09-2007 برقم ايداع    

251 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

53 - راتب السيد رحيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2366   قيدت فى   11-07-2010 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

54 - فادى عزت سمير حنا فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3011   قيدت فى   16-11-2011 برقم ايداع    

632 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

55 - مصطفى محمد عبدالمتعال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3235   قيدت فى   02-04-2012 برقم 

ايداع    263 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

56 - ايمان حسين عيسي العكب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6957   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

244 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

57 - هبة حسن محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3396   قيدت فى   13-08-2012 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

58 - نصر جمعه خميس رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5248   قيدت فى   27-11-2014 برقم ايداع    

1242 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26

59 - اشرف حسين محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7424   قيدت فى   24-09-2017 برقم ايداع    

1258 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

60 - ابراهيم مصطفى امين السيد حبيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2131   قيدت فى   08-03-2010 برقم 

ايداع    167 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

61 - محمود أحمد إبراهيم عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5586   قيدت فى   06-05-2015 برقم 

ايداع    485 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

62 - فؤاد نادى فؤاد غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6138   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    87 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18
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تجديد شركات

1 - عيد جمال على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5624  قيدت فى  20-05-2015 برقم ايداع   557 

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  12:00:00ص
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