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قيود أفراد

1 - منى ابراهيم سليمان هرون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 840 

ورقم قيد 64040    محل رئيسى  عن ورشة جوانات, بجهة محافظة الفيوم ش / عدلى يكن بندر الفيوم بملك / 

اسحق عطا ا توفيق

2 - منازع شعبان قرني السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 845 

ورقم قيد 64041    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات زراعيه, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا تطون - بملك/ 

جمال محمد حماد احمد

3 - عبد الرحمن ابو بكر عبد العزيز ابو بكر هويدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 853 ورقم قيد 64042    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم 71 

ش سعد زغلول الدور الثاني - بندر الفيوم - ملك / اسامه محمود احمد محمد الجبالي

4 - على ماهر عبدالتواب معوض تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 865 

ورقم قيد 64043    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم الحمدية مركز اطسا - ملك/ رشا 

عبدالعليم عبدالحميد

5 - محمد نبيل محمود صادق تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 867 

ورقم قيد 64044    محل رئيسى  عن ورشة موبيليات, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - هواره المقطع - ملك / 

مصطفى عوض

6 - صباح جمعه احمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 869 ورقم قيد 

64045    محل رئيسى  عن تجاره البقالة, بجهة محافظة الفيوم العزب -م الفيوم- ملك/حسن حلمي احمد

7 - توبه محمد فتحى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 872 ورقم قيد 

64046    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - قسم ثالث -الشيخا شفا الفيوم ملك/ 

محمد عيد حافظ

8 - احمد عبدالتواب فرج ا رجب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 880 

ورقم قيد 64047    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم بحر ابو المير بندر اطسا - ملك /

عبدالتواب فرج ا رجب

9 - سيد رجب علي احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 881 ورقم قيد 

64048    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت )فيما عدا السياحية بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الفيوم ابو دفيه مركز اطسا الفيوم بملك/ عماد رجب علي 

احمد

10 - عبدالعزيز نبيل عبدالحفيظ المريجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

885 ورقم قيد 64049    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم هواره المقطع مركز الفيوم- 

بملك/ محمد رجب عبدالفضيل محمد

11 - رمضان احمد عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 887 

ورقم قيد 64050    محل رئيسى  عن معمل البان, بجهة محافظة الفيوم دسيا مركز الفيوم - بملك / احمد عبد 

الحميد احمد

12 - محمد ناصر حبيب موافي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 889 

ورقم قيد 64051    محل رئيسى  عن بيع كاميرات مراقبه) فيما عدا اللسلكيه(, بجهة محافظة الفيوم قسم اول 

الفيوم - شارع / النبوي المهندس برج الحامين الدور2 بندر الفيوم ملك/ احمد محمد عبدالتواب سعداوي
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13 - جمال شعبان سيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 893 ورقم 

قيد 64052    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية و توريدات عمومية )فيما عدا العمالة والدوية والكمبيوتر 

(, بجهة محافظة الفيوم ش الورشه -ش عمار ملك/ محمد عطاء احمد

14 - رمضان ناجي اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

895 ورقم قيد 64053    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 

6 والمجموعه 19 والمحظور منه قانونا (, بجهة محافظة الفيوم منيه الحيط مركز اطسا بملك/ احمد ناجي اسماعيل

15 - اسلم ناصر علي صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 896 ورقم 

قيد 64054    محل رئيسى  عن تجميع ونقل وتوريد الزيوت الهالكه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا- قلمشاه - ملك /ناصر علي صالح محمد

16 - هاله فاروق صادق عبدا تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 903 

ورقم قيد 64056    محل رئيسى  عن مركز تجميع البان, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - اللهون - ملك / 

الفي اسحق ابراهيم

17 - شحات قرنى سيد عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 906 

ورقم قيد 64057    محل رئيسى  عن كاره مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم- منشأة دمو - 

بملك / سماح محمود رياض

18 - محمود فضل حيدر علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 907 ورقم 

قيد 64058    محل رئيسى  عن تجاره العلف, بجهة محافظة الفيوم عزبه قلمشاه  - م اطسا- ملك/ فضل حيدر 

علي

19 - محمود احمد محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 910 ورقم 

قيد 64059    محل رئيسى  عن بيع اسمده ومخصبات, بجهة محافظة الفيوم مفر القرعه - ش بحر تنهل - بجوار 

مدرسه النقوي ملك/احمد محمود احمد محمود

20 - محمد صلح مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 919 

ورقم قيد 64060    محل رئيسى  عن مطعم للبيتزا و الماكولت السريعه, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - ش/ 

سعد زغلول بملك  / سيد عبدالمجيد جوده ابراهيم

21 - محمد سيد ربيع فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 920 ورقم 

قيد 64061    محل رئيسى  عن مكتب لعمال المقاولت, بجهة محافظة الفيوم دسيا - م الفيوم - ملك / سيد ربيع 

فرج

22 - حماده محمد سعد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 949 ورقم 

قيد 64062    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم / علوايه سعاده الصوفى الفيوم ملك 

/ هانى محمد سعد

23 - محمد رمضان ربيع عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

951 ورقم قيد 64063    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا )الفقره 36 من 

المجموعه6 والمجموعه 19 والمحظور من قانونا (, بجهة محافظة الفيوم دفنو- م اطسا  -ملك ربيع رمضان ربيع

24 - عصام علي محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 963 ورقم 

قيد 64064    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الفيوم ش/ سعد زغلول البوستة بجوار الكنيسة الفيوم 

ملك مجدي حسن علي الحداد
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25 - علي كمال كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 965 ورقم قيد 

64065    محل رئيسى  عن تجاره الملبس فيما عدا ) الزي العسكري(, بجهة محافظة الفيوم مساكن المشتل 

الفيوم بملك / ربيع ناجي مصطفي احمد

26 - احسان عاطف مصري القاسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 969 

ورقم قيد 64066    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الفيوم السعدة مركز اطسا ملك كاملة عبدالمنجي 

عبدالمقصود

27 - ايمان معوض سعد هديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 971 

ورقم قيد 64067    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) فيما عدا توريد العماله و الدوية و الكمبيوتر (, بجهة 

محافظة الفيوم مركز الفيوم - دمو - ملك / محمود محمد عبد التواب

28 - مصطفى نادي يحيى سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 973 

ورقم قيد 64068    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم كفور الشيخ فضل ـ م الفيوم ـ ملك / 

نادي يحيى سلم

29 - محمد عاطف سيد عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 8,000,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

974 ورقم قيد 64069    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الفيوم مساكن الصوفي عماره 4 الفيوم 

بملك / محمود السيد محمد

30 - شريف محمد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 975 

ورقم قيد 64070    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الفيوم الغرق بحري مركزاطسا - ملك / احمد 

عبد ا حسين

31 - حماده محمود سيد احمد عبدالعاطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

980 ورقم قيد 64071    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم سيل - مركز الفيوم - بملك/ محمود 

سيد احمد

32 - هانى محمد فرج علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 981 ورقم 

قيد 64072    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا الدوية والكمبيوتر والعمالة (, بجهة 

محافظة الفيوم الحامدية اطسا الفيوم بملك / محمد فرج على عبد القادر

33 - عمرو محمد طه عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 985 

ورقم قيد 64073    محل رئيسى  عن تجارة أعلف, بجهة محافظة الفيوم بني صالح مركز الفيوم ـ ملك / محمد 

طه عبدالحليم

34 - ناديه جمعه قاسم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 992 ورقم 

قيد 64075    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز 

تنظيم النقل البري الداخلى والدولى (, بجهة محافظة الفيوم نوارة اطسا الفيوم بملك / احمد عصام السيد

35 - عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 993 ورقم قيد 64076    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة و توريدات فيما عدا العمالة و الدوية و 

الكمبيوتر, بجهة محافظة الفيوم أبو السعود مركز الفيوم ـ ملك / نبيل عبدالرحمن عبدالحميد

36 - خديجة حسن عبد العاطي محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

999 ورقم قيد 64077    محل رئيسى  عن تجارة أعلف و نخالة, بجهة محافظة الفيوم قلمشاه مركز اطسا ـ ملك 

/ حسنية ابو سيف نمر
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37 - أحمد محمد اسماعيل فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1003 ورقم قيد 64078    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم منشاة حلفا مركز اطسا ـ ملك / 

مصطفى محمد اسماعيل فرج ا

38 - ممدوح نادى معوض توفيق تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1008 ورقم قيد 64079    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا )العماله و الدويه و 

الكمبيوتر(, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - الغرق قبلى - بملك / هانى معوض توفيق مفتاح

39 - عبدالحميد علي السيد معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1017 ورقم قيد 64080    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم زاوية الكرداسة ـ مركز 

الفيوم ـ بملك /علي السيد

40 - سيد علي جوهر علي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1019 ورقم 

قيد 64081    محل رئيسى  عن توريد فيما عدا)العماله والدويه والكمبيوتر( وتجاره حفاضات وصابون, بجهة 

محافظة الفيوم قسم الفيوم-قسم اول-تقسيم الدش المدابغ بندر الفيوم ملك/مصطفي احمد شعبان اسماعيل

41 - محمد طارق طلبة محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1020 ورقم قيد 64082    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة الفيوم شارع المنقبادي 

أرض مصطفى حسن بندر الفيوم ملك / طارق طلبة محمد سالم

42 - صباح عبد الصمد حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1028 ورقم قيد 64083    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - العتامنة و 

المزارعة - بملك / شعبان صادق عبد الخالق

43 - رامي احمد طلعت ذكي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1031 ورقم 

قيد 64084    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الناصرية مركز الفيوم - ملك/ احمد 

طلعت زكي محمد

44 - أحمد عبدالسلم حسن عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1032 ورقم قيد 64085    محل رئيسى  عن تجارة أعلف, بجهة محافظة الفيوم العتامنة و المزارعة ـ ع 

المزارعة اطسا ـ بملك / محمد عبدالسلم حسن

45 - جيرمين عماد فرحات غالي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1038 ورقم قيد 64087    محل رئيسى  عن كارة مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفور النيل مركز 

الفيوم ـ بملك / عماد فاخر شرابين

46 - محمد يوسف احمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1039 

ورقم قيد 64088    محل رئيسى  عن تجارة الحبوب والعلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - عزبه حافظ م 

سيف النصر اطسا - بملك / محمود يوسف احمد حافظ

47 - عبدالعليم محمد احمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1040 

ورقم قيد 64089    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم ابو جندير م سيف اطسا - بملك محمود 

محمد احمد حافظ

48 - احمد محمود محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1049 

ورقم قيد 64090    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم ع المزارعه مركز اطسا - بملك / 

محمود محمد حسن عبد السلم
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49 - عبد العزيز احمد عبد العزيز درويش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 1056 ورقم قيد 64092    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم الحادقه بجوار مدرسه 

الصم والبكم الدور الول بندر الفيوم بملك/عبد المنعم شحات السيد

50 - ماجدة فرحات ابراهيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1057 

ورقم قيد 64093    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم هوارة المقطع م الفيوم - ملك / 

فايز فرحات رياض

51 - ايمان سيد فولي حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1066 ورقم 

قيد 64094    محل رئيسى  عن مخبز افرنجي, بجهة محافظة الفيوم السلخانه امام غلب بندر الفيوم بملك/ سامح 

صبري سيد فتح

52 - زينب عبدالمنعم فهمي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1070 

ورقم قيد 64095    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشريه وتدريب لغات وكمبيوتر ) فيما عدا المن والحراسه 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة الفيوم دانيال - مركز اطسا - ملك / عطية 

عبدالستار عبدا

53 - مصطفى صديق محمد على سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1074 ورقم قيد 64096    محل رئيسى  عن تدوير البلستيك, بجهة محافظة الفيوم العدوة - مركز الفيوم - بملك / 

مصطفى صديق محمد على سليم

54 - حماده محمد زين العابدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1086 ورقم قيد 64097    محل رئيسى  عن مطعم كبابجي, بجهة محافظة الفيوم شارع بحر سنورس بجوار 

صيدليه الحكيم بندر الفيوم بملك/ احمد محمد زين العابدين

55 - خالد شعبان هاشم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1089 

ورقم قيد 64098    محل رئيسى  عن مدشة لطحن و دش الحبوب, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - هوارة 

عدلن - ملك / حسين على حسين

56 - احمد حلمي حماد جاد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1092 ورقم 

قيد 64099    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 

والمحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم شارع المحمديه برج طيبه بندر الفيوم بملك/اشرف عواد السيد محمد

57 - احمد حسن رمضان حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1101 

ورقم قيد 64100    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم اللهون ملك/ محمد سليمان 

ابراهيم

58 - اسماء سراج فريد محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1104 

ورقم قيد 64101    محل رئيسى  عن مكتب تسويق رياضى فيما عدا ) التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة 

الفيوم برج الرحمة ابراج المرور ملك / محمود فتحى احمد

59 - صفاء سيد حميده محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1106 

ورقم قيد 64102    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفور النيل م الفيوم - بملك / 

جمال عبدالعليم عبدالمجيد

60 - عثمان أحمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1113 

ورقم قيد 64103    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الفيوم العامرية مركز الفيوم _ ملك / ربيع شعبان 

حسين
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61 - هبه خالد اسماعيل جودة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1116 

ورقم قيد 64104    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع منتجات البان, بجهة محافظة الفيوم شارع جمال عبد الناصر 

المسله بندر الفيوم بملك/سعيد مصطفي علي علي

62 - محمد رجب ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1117 

ورقم قيد 64105    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - العتامنة و المزارعة - ش 

مصطفى فايد ملك / السيد زيدان دياب

63 - محمد جمعه عبد المجيد عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1125 ورقم قيد 64106    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الفيوم السنباط مركز الفيوم - ملك / 

جمعه عبدالمجيد عبد الرازق

64 - عبد الرحمن صلح ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1127 ورقم قيد 64107    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار المحمول, بجهة محافظة الفيوم المسله برج 

المدينه المنوره الفيوم ملك / عامر ماهر علي

65 - ايمان حسن حسين ابو سكر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1129 

ورقم قيد 64108    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم جردو -م اطسا ملك/حامد حسن معوض

66 - ايمان معوض عباس عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1138 

ورقم قيد 64109    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشرية وتدريب لغات وكمبيوتر فيما عدا ) المن والحراسه 

والنترنت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الفيوم عنك مركز اطسا - ملك / معوض عباس 

عبيد راضي

67 - احمد سيد عبدالكريم  السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1142 

ورقم قيد 64110    محل رئيسى  عن قاعة افراح, بجهة محافظة الفيوم مساكن ابو حامد - بندر اطسا - الفيوم - 

ملك / جمعه عبد الكريم السيد عمر

68 - محمد أبو بكر محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1145 

ورقم قيد 64111    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشرية وتدريب لغات و كمبيوتر فيما عدا ) المن و الحراسة 

و النترنت( بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا -دانيال-عزبة خليل الجندي -

ملك / جمعة محمد جاد

69 - احمد محمود احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1148 

ورقم قيد 64112    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا ) الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 والمحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم منية الحيط - ملك / على حسن احمد السيد

70 - ناصر أحمد محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1163 

ورقم قيد 64113    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار حريمي, بجهة محافظة الفيوم اطسا-منيه الحيط ملك / أحمد 

محمد عبد الحميد محمد زعير

71 - مصطفى عبدالنبي عبدالحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1164 ورقم قيد 64114    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم دله امام بنزينة العشيري بندر 

الفيوم بملك / حسني جمعه محمد محمد

72 - بيشوى جورج توفيق اسرائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1165 ورقم قيد 64115    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الفيوم ش على يكن امام 

مساكن المحلج الفيوم بملك / فكرى رياض غبر
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73 - نهى سيد كامل السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1176 ورقم 

قيد 64116    محل رئيسى  عن تجارة اطارات وبطاريات سيارات, بجهة محافظة الفيوم ش عمر بن الخطاب م 

اطسا بملك / محمد عبد ا محمد

74 - محمد صالح عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1182 

ورقم قيد 64117    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الفيوم منشأة الفيوم ملك / احمد 

صلح الدين عبدالعال

75 - عبدالرحمن جمعه احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1193 ورقم قيد 64118    محل رئيسى  عن تجارة احزيه و ملبس بالجمله, بجهة محافظة الفيوم قسم 

الفيوم - المسله شارع الفريق خمدى سيف النصر - بملك / محمد احمد سيد احمد احمد

76 - حماده ربيع عبدالحليم عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1195 ورقم قيد 64119    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم السنباط مركز الفيوم - بملك / 

ربيع عبد الحليم عبد الرازق

78 - حسين مساعد خميس عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1203 ورقم قيد 64121    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم منشأة الفيوم - مركز الفيوم 

بملك / مساعد خميس عبد الفتاح

79 - عبد النبى مساعد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1204 

ورقم قيد 64122    محل رئيسى  عن تجارة أعلف, بجهة محافظة الفيوم منيه الحيط - اطسا - الفيوم - ملك / 

بسمه امل يوسف

80 - حسان محمد عرفه محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1208 ورقم قيد 64123    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم - البارودية 

البحرية - ش بحر ترسا بجوار مسجد الحق ملك / سيد محمد ابراهيم

81 - امير سيد مرسي درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1210 

ورقم قيد 64124    محل رئيسى  عن استديو تصوير, بجهة محافظة الفيوم الحادقه ش / احمد حلمي مرزوق - 

ملك / حسن عبدالعظيم محمد

82 - ماجدة محمد محمود ابو طالب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1217 ورقم قيد 64125    محل رئيسى  عن مكتبة فيما عدا )تصوير المستندات(, بجهة محافظة الفيوم قسم 

الفيوم-قسم اول ش- توفيق الحكيم حي الجامعه امام كليه زراعه بملك /محمد صلح عبد السلم مطاوع

83 - احمد شريف عبد الحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1222 ورقم قيد 64126    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة الفيوم تقسيم سعيد مظهر من ش احمد 

حلمي مرزوق الفيوم ملك / عبير محمد صميده

84 - محمد رشاد محمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1224 

ورقم قيد 64127    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير فيما عدا ) الفقره 36 من المجموعه 6 و المجموعه 

19 و المحظور منها قانونا ( و توكيلت تجارية, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - منية الحيط - ملك / محمود امام 

محمد سعد
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85 - مصطفى محمد علي عزام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1226 

ورقم قيد 64128    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم عزبة قلمشاه - اطسا - بملك / محاسن 

محمود عبدالفتاح عبدالعال

86 - منال السيد محمد السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1230 ورقم قيد 64129    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السجاد, بجهة محافظة الفيوم ش/مصطفي كامل امام 

صيدليه السعاف الفيوم بملك /عادل محمد حسن

87 - محمد محمود محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1240 

ورقم قيد 64130    محل رئيسى  عن تجارة ملبس فيما عدا ) الزى العسكرى (, بجهة محافظة الفيوم قسم الفيوم 

- ش جمال عبد لناصر برج سيتى تاور بملك / فيصل محمود عبدالباقى محمود

88 - محمد عبدا احمد عبدالمنجي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1241 ورقم قيد 64131    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم دفنو - ع زكريا الفيوم بملك / 

عبدا احمد عبدالمنجي

89 - فرغلي صاوي محمد عبدا بليدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1250 ورقم قيد 64132    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة الفيوم منشأة عبدا-ملك /ابو بكر 

فرغلي صاوي

90 - محمد صفوت السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1255 

ورقم قيد 64133    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الفيوم العتامنة والمزارعة - ع المزارعة - 

بملك / صفوت السيد ابراهيم عثمان

91 - ممدوح مهدي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1257 

ورقم قيد 64134    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم سيل - مركز الفيوم- بملك/سلومه علي 

سلومه زيان

92 - محمد احمد منجى احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1261 

ورقم قيد 64135    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا ) الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 و المحظور منه قانونا (, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - تطون - ملك / ايمن احمد منجى

93 - رانيا سامى انور فريد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1263 ورقم 

قيد 64136    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم الفدان ش توفيق امام صيدلية دكتورة رانا 

الفيوم بملك / فهيم الياس انطون

94 - على عطيه على علوانى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1270 ورقم 

قيد 64137    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - دفنو - بملك / عماد عبدالنبى 

سليمان السيد

95 - ايمن عبدالعليم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1279 ورقم قيد 64138    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار و ادوات كهربائية, بجهة محافظة الفيوم مركز 

اطسا - قلهانه - ملك / سامح ابو بكر شعبان

96 - عزه سيد عبد العزيز محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

1280 ورقم قيد 64139    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الفيوم منشأة عبد ا م الفيوم بملك / عبد 

المنعم محمد محمد محمد
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97 - عبدالحليم محمود عبدالقوي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1284 

ورقم قيد 64140    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا ) الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 والمحظور منه قانونا( وصيانة الجهزه الكهربائيه فيما عدا ) الكمبيوتر (, بجهة محافظة الفيوم ش 

/ اسامه بن زيد - ملك / محمد معوض فتوح

98 - محمد بهاءالدين عبدالعظيم عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 1287 ورقم قيد 64141    محل رئيسى  عن كارة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة قلمشاه - 

بملك / حسام سراج حسب النبي

99 - اسامه احمد حجازى حافظ تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1290 

ورقم قيد 64142    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير ) فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 و المجموعه 19 و 

المحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - منيه الحيط - بملك / احمد حجازى حافظ

100 - عمر احمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1291 

ورقم قيد 64143    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا ) الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 والمحظور منه قانونا (, بجهة محافظة الفيوم جردو - م اطسا - ملك / حسن علي احمد

101 - شادى محمد طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 1293 

ورقم قيد 64144    محل رئيسى  عن ادارة و تشغيل كافتريات و بوفيهات ) فيما عدا توريد العماله (, بجهة 

محافظة الفيوم 6 ش حسان ثابت - الدور الول - التفتيش - الفيوم - ملك / صبرى كامل اسماعيل

102 - محمد احمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1300 

ورقم قيد 64145    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم ابوصير دفنو - ملك / احمد احمد حسن 

رجب

103 - عيد علي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1305 ورقم 

قيد 64146    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم العتامنة والمزارعه-م اطسا - ملك/ علي 

محمد علي بدوي

104 - محمد احمد عبدالتواب احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1306 ورقم قيد 64147    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) العماله والدويه والكمبيوتر (, بجهة 

محافظة الفيوم ع الجعافره اطسا الفيوم - بملك / احمد عبدالتواب احمد محمد

105 - هيثم عيد عبد ا زيدان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1309 

ورقم قيد 64148    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد و التصدير فيما عدا ) الفقرة 36 من المجموعة 6 و 

المجموعة 19 و المحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - منشأة ربيع - ملك / عيد عبد ا زيدان

106 - محمود محمد مخلف عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1312 

ورقم قيد 64149    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا )توريد العماله والدويه والكمبيوتر(, بجهة 

محافظة الفيوم العزب م الفيوم -بملك /احمد عاطف حامد عبد السميع

107 - نصر محمود احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1313 

ورقم قيد 64150    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه فيما عدا ) العماله والدويه والكمبيوتر(, بجهة محافظة 

الفيوم منشأة عبد ا مركز الفيوم - بملك / محمود احمد سعيد

108 - ايمان قطب سلطان بركات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1317 

ورقم قيد 64151    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - العتامنة و المزارعة ملك 

/ السيد احمد حسن
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109 - ايه احمد سعيد عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1318 

ورقم قيد 64152    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الفيوم عزبة قلمشاه - م اطسا - ملك / جابر 

سعيد عبدالمولي

110 - نسرين صوفي محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1320 

ورقم قيد 64153    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم عزبه قلمشاه م اطسا ملك / عز الدين 

صلح الدين عبد التواب

111 - عبدالرحمن صفوت محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

1345 ورقم قيد 64154    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم تلت م الفيوم -ملك محمد احمد 

سليمان

112 - ايريني لطفي عزيز جاد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1350 ورقم قيد 64156    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات بعد الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه 

دمغ المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه, بجهة محافظة الفيوم كفور الشيخ فضل - 

الشيخ فضل م الفيوم - بملك / بيمين ناجي عطيه عبدا

113 - رمضان فيصل شافعي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1358 ورقم قيد 64157    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم خلف مركز اطسا - ملك 

/ على محمد على احمد

114 - اميل فاروق حنا سورس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1362 

ورقم قيد 64158    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الفيوم كفور النيل م الفيوم - بملك / 

عاطف غايس فام بطرس

115 - زياد حاتم عوض عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1363 ورقم قيد 64159    محل رئيسى  عن تجارة دقيق, بجهة محافظة الفيوم تقسيم فله السلخانه بندر الفيوم 

ملك/حاتم عبدالكريم حامد متولي

116 - ميلد نصيف منصور قسطندي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1364 ورقم قيد 64160    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات خياطة, بجهة محافظة الفيوم الغرق بحري - م 

اطسا - ملك/ هاني نصيف منصور

117 - محمد صابر عبدالغني عبد الصمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1371 ورقم قيد 64161    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم ع قلمشاة اطسا الفيوم - بملك 

حليمه سعد محمد شحات

118 - احمد رجب محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1374 ورقم 

قيد 64162    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة )فيما عدا الزى العسكرى(, بجهة محافظة الفيوم 18 ش 

جمال عبد الناصر امام موقف مصر الفيوم بملك / سلوى محمد السيد

119 - صدام عبدالعليم راغب جوده تاجر فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

1380 ورقم قيد 64163    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا ) الفقرة 36 من المجموعه 6 و المجموعه 

19 و المحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - السعدة - ملك / وائل عبد العليم راغب جوده

120 - رحمه عبدالوهاب كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1394 ورقم قيد 64165    محل رئيسى  عن اتيليه تأجير فساتين زفاف, بجهة محافظة الفيوم ش جمال عبد 

الناصر برج اجياد اعلى بنك مصر بملك / محمد عادل محمد علي سليمان
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121 - اسامة ايمن روبي عبد الرسول تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1395 ورقم قيد 64166    محل رئيسى  عن تصنيع موبيليا, بجهة محافظة الفيوم ابو عش - م الفيوم - ملك / 

عادل روبي عبد الرسول

122 - منى خليل عبدالعزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1412 

ورقم قيد 64170    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو اطسا - بملك / فتحي رجب محمود

123 - وليد سيد محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 1417 

ورقم قيد 64171    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا)الفقرة 36 من المجموعه6 

والمجموعه 19 والمحظور منه قانونا(, بجهة محافظة الفيوم العدوة مركز الفيوم-ملك/صفاء صفوت عبدالغني

124 - سعد عبدالمولى عبدالعزيز عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

1420 ورقم قيد 64172    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة الفيوم مركز 

اطسا - بندر اطسا - ش عمر الخطاب - بملك / كمال على عبد الجواد

125 - عبدا محمد زكي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1432 

ورقم قيد 64174    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قلهانه اطسا فيوم - 

بملك / ايمان حسان جبر منصور

126 - سويلم صالح سيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1435 

ورقم قيد 64175    محل رئيسى  عن كاره مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم ابو السعود مركز الفيوم - بملك 

/ عبد الرحمن محمد صالح

127 - مديحه حيدر علي مغيره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1437 

ورقم قيد 64176    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم عزبة قلمشاه - ع قلمشاه اطسا فيوم - 

بملك / سيد محمد عبد الجواد

128 - عادل صلح الدين على محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1446 ورقم قيد 64177    محل رئيسى  عن كاره مواشي و تجارتها, بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - منشأة 

فتيح - مركز الفيوم - ملك /  حسن سامى حسن احمد

129 - خالد محمد عوض ابوحامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1456 

ورقم قيد 64178    محل رئيسى  عن تجارة الخردة, بجهة محافظة الفيوم قسم اول -المشتل بجوار الحديقة الدولية  

- ملك / علي سيد

130 - سارة ابراهيم سبت عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1458 ورقم قيد 64179    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - منية الحيط - ملك 

/ محمد رمضان معروف

131 - شعبان عشري احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1467 ورقم قيد 64180    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الفيوم دفنو- مركز اطسا- ملك/

عشري احمد حسين علي

132 - شعبان محمود عبدالعزيز عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1471 ورقم قيد 64181    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم الغرق م اطسا - ملك / نادي علي 

مصطفي
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133 - احمد عيد عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1472 ورقم 

قيد 64182    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - دفنو - ملك / وليد عيد عمر 

محمد

134 - محمود خطاب يس جودة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1475 

ورقم قيد 64183    محل رئيسى  عن مكتب الستيراد والتصدير فيما عدا)الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19 والمحظور منه قانونا(, بجهة محافظة الفيوم منشاه سكران -مركز الفيوم -ملك/خطاب يس جودة

135 - معوض حميده معوض احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1478 

ورقم قيد 64184    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - تطون - ملك / احمد 

محمد محمود

136 - ادهم فرج عبدالرحمن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1486 ورقم قيد 64185    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم البارودية البحريه - ش محمد 

عيد بجوار معمل السواقي ملك /فرج عبدالرحمن عبدالعزيز

137 - احمد محمد هليل يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1490 

ورقم قيد 64186    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - خلف - ملك / محمد 

هليل يونس

138 - خلف فايد عبدالرازق محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1492 

ورقم قيد 64187    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم العتامنة والمزارعة - عتامنة المزارعة 

- م اطسا -ملك / مصطفي فايد عبدالرازق

139 - وليد محمد محمود جابر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1494 

ورقم قيد 64188    محل رئيسى  عن تحليل النظم والتصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه وتقديم الخدمات 

والرسائل القصيرة فيما عدا )اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات 

اللسلكي بعد الحصول علي التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة الفيوم المسله خلف مسجد ولي الصالحين برج وليد 

النزلوي -بندر  الفيوم ملك/اسماعيل حمزاوي ابراهيم حسن

140 - ياسر شعبان ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1496 ورقم قيد 64189    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم عزبة عاشور منشاة الفيوم - 

ملك / شعبان ابراهيم محمود

141 - حسام الدين حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 29,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1509 

ورقم قيد 64190    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة فيما عدا)الزي العسكري(, بجهة محافظة الفيوم ش 

جمال عبدالناصر برج رويال اوركيد بجوار موقف مصر الفيوم ملك/ عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن

142 - حسن عبد الغني محمود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1517 ورقم قيد 64191    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا ) الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 

19 والمحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم شارع احمد شوقي الدور الثاني برج بوليفارد بملك / عرفات 

جمعة عبد العزيز

143 - وداد فاروق عبدالتواب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1528 ورقم قيد 64192    محل رئيسى  عن مشغل محل مفروشات, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - دانيال - 

عزبة خليل الجندى دانيال - ملك / ممدوح محمد صادق حافظ
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144 - فؤاد احمد عبدالجواد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1533 ورقم قيد 64193    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا ) الفقرة 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19 والمحظور منها قانونا (, بجهة محافظة الفيوم سيل - م الفيوم - ملك / عبدالجواد احمد عبدالجواد

145 - محمد محمد نصرالدين عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1537 ورقم قيد 64194    محل رئيسى  عن مكتب ادارة محاجر ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ( 

وتوريدات عامة فيما عدا ) العماله والدويه والكمبيوتر(, بجهة محافظة الفيوم مساكن الحادقة - الفيوم - ملك / حازم 

محمد نصرالدين

146 - ايه علي موسي خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1539 

ورقم قيد 64195    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم الحجر - م اطسا - ملك/ابوسيف محمد عبد 

المحسن

147 - رقيه محمد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1546 

ورقم قيد 64196    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم الغرق - اطسا - الفيوم - ملك / حسن 

صلح الدين عبدالعزيز

148 - محمود يونس جابر يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1562 

ورقم قيد 64197    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبليات, بجهة محافظة الفيوم العامرية مركز الفيوم - بملك / 

يونس جابر يونس

149 - علء ناصر ابراهيم سنوسي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1565 ورقم قيد 64198    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير فيما عدا ) تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

الفيوم مركز اطسا - تطون - ملك / منى رجب محمد

150 - مصطفي سعد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1570 

ورقم قيد 64199    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم العتامنة والمزارعة - ع المزارعة اطسا 

فيوم - بملك / سعد محمد محمد يوسف

151 - عبدالحميد رجب عبدالحميد جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1573 ورقم قيد 64200    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم منشأة فتيح - بملك / محمد 

محروس معوض

152 - اسلم عبدالتواب مصطفي عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 1580 ورقم قيد 64201    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية جمله وقطاعي, بجهة محافظة الفيوم كيمان 

فارس ش مصطفي حسن بملك / احمد سيد احمد محمد

153 - احمد جمال السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1592 

ورقم قيد 64202    محل رئيسى  عن محل فاكهة بالجملة, بجهة محافظة الفيوم الصوفي شارع بحر دسيا - بملك / 

جمال محمود شعبان

154 - مينا سامح اسحق سورس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1593 

ورقم قيد 64203    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الفيوم عزبة شكر - كفور النيل- مركز الفيوم - ملك 

/ عيد ذكى عبد الحفيظ السيد

155 - كامل شعبان كامل بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1594 

ورقم قيد 64204    محل رئيسى  عن بوفيه لتقديم المشروبات الساخنه, بجهة محافظة الفيوم مساكن ابو سيخ - 

الصيفية القديمة - ملك / جمال شعبان كامل

Page 14 of 45 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

156 - هاني محمد عيد ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1598 

ورقم قيد 64205    محل رئيسى  عن تجارة العلف و الحبوب, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - الغرق - 

عزبة ابو الحسن مساكن البيت الريفي - الغرق بحري

157 - محمود رمضان يوسف عبدالباري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1605 ورقم قيد 64206    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم منشاة ظافر - مركز اطسا - 

ملك / رمضان يوسف عبدالباري

158 - احمد عجمي مهلهل احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1610 

ورقم قيد 64207    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكاملة, بجهة محافظة الفيوم دسيا - عزبة محروس دسيا 

مركز الفيوم - بملك / عبدالتواب نزيه شعبان محمود

159 - نور الدين عبدالرحمن صبحى جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 1619 ورقم قيد 64208    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الفيوم شارع مصطفى كامل الفيوم 

بملك / رمضان رجب حسن

160 - رمضان محمد عبدالتواب رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1636 ورقم قيد 64209    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم اللهون - مركز الفيوم - ملك / 

نجم رمضان محمد

161 - عماد محمد سيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1645 

ورقم قيد 64210    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الفيوم منشأه فيصل - مركز اطسا - 

الفيوم - ملك / عماد عبد المقصود حامد

162 - سميحه امين محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1647 

ورقم قيد 64211    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم مركز اطسا - دفنو - قنطرة ام هلل - 

ملك / عمر شوقى محمد محمود
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فروع الفراد

1 - محمد حمدي عثمان فرج ا  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   989 ورقم قيد   47756  محل فرعى  عن   

كارة مواشي وتجارتها  بجهة محافظة الفيوم منشاه حلفا مركز اطسا - ملك / محمود حمدي عثمان

2 - عوض سيد عوض عبدالحافظ  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1153 ورقم قيد   63368  محل فرعى  

عن تجاره ادوات منزلية  بجهة محافظة الفيوم الغرق بحري م اطسا بملك /رجب صبره اسماعيل ابو فاخرة

3 - عماد الدين محمود ابو العز سيد احمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1404 ورقم قيد   64168  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا)الزي العسكري(  بجهة محافظة الجيزة 116 شارع الهرم جوميرا مول 0الهرم

4 - عماد الدين محمود ابو العز سيد احمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   1404 ورقم قيد   64168  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزة فيما عدا)الزي العسكري(  بجهة محافظة الفيوم افتتاح فرع بالعنوان/6 برج سيتي تاور 

ش جمال عبد الناصر بندر الفيوم ملك ابانوب ياسر موريس عطيه

5 - اكرم نعيم وهبه حنا  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1444 ورقم قيد   36607  محل فرعى  عن  ) 

مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعه 19 والمحظور منها قانونا (  بجهة 

محافظة الفيوم منشأة الفيوم مركز الفيوم ملك/ ايمن نعيم وهبه

6 - محمد محمود امبابي فرج  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   1483 ورقم قيد   41240  محل فرعى  عن  

) مطعم (  بجهة محافظة الفيوم شارع جمال عبدالناصر بندر الفيوم ملك / علء الدين عويس عبد الحميد سعد

7 - عبد الله ثابت عباس شعبان  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   1524 ورقم قيد   62902  محل فرعى  

عن مكتب بيع ملبس جاهزه  بجهة محافظة الفيوم ش حسني حسان المتفرع من ش مصطفي كامل ملك/محمود حمدي 

صالح محمود

8 - ياسر ربيع محمد قطب  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   1527 ورقم قيد   63567  محل فرعى  عن 

تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الزى العسكرى (  بجهة محافظة الفيوم 24 عمارات النويري بندر الفيوم بملك / عبد 

الناصر محمد عبد الحميد

9 - محمد هلل عبداللطيف عبدالتواب  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1622 ورقم قيد   43654  محل 

فرعى  عن  مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا ( 

وتوريدات فيما عدا )العمالة والدويةوالكمبيوتر (وتوكيلت تجارية  بجهة محافظة الفيوم كيمان فارس عمارة المعلمين 

بجوار الصيدلية بندر الفيوم بملك / احمد هلل عبداللطيف

10 - احمد محمد احمد عبد الفتاح  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   1635 ورقم قيد   53922  محل فرعى  

عن  تصنيع اعلف  بجهة محافظة الفيوم مركز الفيوم - هوارة المقطع- ملك / منال محمد عبد الكريم
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قيود الشركات

1 - احمد ايوب قرنى وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    990 

ورقم قيد  64074    مركز عام  عن تجارة الدوات و الجهزة الرياضية  بجهة محافظة الفيوم تطون - مركز 

اطسا - الفيوم -ملك / عصام سعد محمد سعيد

2 - عادل حلمي حمزة و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1051 ورقم قيد  64091    مركز عام  عن انشاء و ادارة و تشغيل المدارس ) فيما عدا توريد العمالة و المن و 

الحراسة و النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (  بجهة محافظة الفيوم الدور الرضي برج آل حمزة 

ـ المسلة ـ بملك السيد / محمد حلمي حمزة ـ الفيوم

3 - سامى فوزى حنا منقريوس و شريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    1393 ورقم قيد  64164    مركز عام  عن مركز غسيل كلوى  بجهة محافظة الفيوم ش مستشفى الرمد 

المتفرع من ش جمال عبدالناصر - بندر الفيوم - ملك / حسنى زاهر ساويرس

4 - فاطمه محمود عيسى عبدالجواد وشركاها شركة  رأس مالها 150.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    1411 ورقم قيد  64169    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى  بجهة محافظة الفيوم شارع عشرى- 

البارودية البحرية - بندر الفيوم - ملك كل من / احمد محمود عبدالمقصود جوده و هشام محمود عبدالمقصود جودة 

و فاطمه محمود عبدالجواد عيسى

5 - بيتر سامى فهمى و شركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

1427 ورقم قيد  64173    مركز عام  عن اعمال المقاولت المتكاملة  بجهة محافظة الفيوم الشط القبلى - بندر 

الفيوم ملك / شادية فخرى فهيم

فروع الشركات

1 - هايبر ماركت عرفة   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    1553 ورقم قيد   50461   فرعى  عن 

هايبر ماركت  بجهة محافظة الفيوم شارع احمد شوقى - بجوار بنزينة التعاون - بجوار فيل المحافظ - بندر الفيوم 

- ملك عمرو حسين محمد

2 - احمد محمد عبد العليم عبد المنعم و على محمد عبد العليم عبد المنعم و شريكهم   قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    1553 ورقم قيد   50461   فرعى  عن هايبر ماركت  بجهة محافظة الفيوم شارع احمد شوقى - 

بجوار بنزينة التعاون - بجوار فيل المحافظ - بندر الفيوم - ملك عمرو حسين محمد
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 محو - شطب

1 - حمدى حسين على عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   38379 قيد فى 23-01-2001 برقم ايداع  204 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 1 / 2 / 2023 للوفاه

2 - لبنى محسن سيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   52772 قيد فى 10-09-2017 برقم ايداع  2861 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/1 لترك التجاره نهائيا

3 - رباب ماهر محمود عبد الجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58594 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  2831 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/1 لترك التجاره نهائيا

4 - عبد الحميد محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31914 قيد فى 23-03-1992 برقم ايداع  559 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2-2-2023 وترك التجاره نهائيا

5 - محمد عبدالمنعم سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53984 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  1305 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/2 لترك التجاره نهائيا

6 - محمد عبد الفتاح عبد ا احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   58668 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

3028 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 2 / 2 / 2023 للوفاه

7 - كاملة عبدالمنجى عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   38585 قيد فى 11-04-2001 برقم ايداع  780 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/5 لترك التجاره نهائيا

8 - جمال جمعه احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49949 قيد فى 16-09-2015 برقم ايداع  2192 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/5 لترك التجاره نهائيا

9 - محمد على محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56426 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع  2185 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 5 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

10 - احمد سعيد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   50348 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع  2446 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء رئيسي اخر بطلب تاشير

11 - شنوده منير خليل فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   55409 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع  5254 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/6 لترك التجاره نهائيا

12 - مصطفى سعيد جمعه سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61417 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  6036 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 6 / 2 /  2023 لترك التجارة نهائيا

13 - محمود محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61867 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  128 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 6 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

14 - عبدالرحمن سعد عبدالجواد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   53805 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع  

815 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/7 لترك التجاره نهائيا

15 - هاله شعبان عبد العظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62071 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  775 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 7 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

16 - مصطفي صالح احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   62416 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  1748 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/7 لترك التجارة نهائيا

17 - محمد عرفه بدر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   63216 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع  4707 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 7 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

18 - ايمن عيد محمود مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40704 قيد فى 24-02-2004 برقم ايداع  301 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/8 لترك التجارة نهائيا

19 - شعبان رمضان عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   48335 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع  

181 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 8 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

20 - احمد محمد محمد عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم   48957 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع  

2941 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/8 لترك التجاره نهائيا
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21 - احمد رجب قطب سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57886 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع  1176 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 8 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

22 - عفاف طلعت رشدي حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   60591 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  4456 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 8 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

23 - ميلد عطيه دسوقى خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56154 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع  1547 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في تاريخ9-2-2023 لترك التجارة نهائيا

24 - محمد مصطفى فؤاد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56218 قيد فى 21-04-2019 برقم ايداع  

1670 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 9-2-2023 لترك التجارة نهائيا

25 - احمد عبدالسلم سعيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   57650 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع  

551 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر بطلب تأشير

26 - فيصل جمال حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   57812 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  957 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 9-2-2023 لترك التجارة نهائيا

27 - الفت عبدالرحمن عبدربه طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   58421 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

2356 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 9/2/2023 لترك التجارة نهائيا

28 - محمد سيد علي شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   50101 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع  2521 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 12-2-2023 لترك التجاره نهائيا

29 - محمد صلح عبدالسلم مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   52147 قيد فى 03-04-2017 برقم ايداع  

1176 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 12 / 2 /  2023 لترك التجارة 

نهائيا

30 - احمد محمد يوسف فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم   57536 قيد فى 26-01-2020 برقم ايداع  294 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 12 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

31 - منى علي احمد عبدالرحمن الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   58263 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع  

2000 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 12-2-2023 لترك التجاره نهائيا

32 - محمد عبد العظيم علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60215 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  3681 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 12-2-2023 لترك التجارة نهائيا

33 - اكرم ثابت اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   34172 قيد فى 29-10-1995 برقم ايداع  1746 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 13 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

34 - اشرف مصطفى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49461 قيد فى 03-05-2015 برقم ايداع  1157 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 13/2/2023 لترك التجارة نهائيا

35 - جيهان يوسف محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   56070 قيد فى 31-03-2019 برقم ايداع  1356 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 13 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

36 - نجلء احمد عبد المنجي عبد القوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   61794 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

6793 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/14وترك التجارة نهائيا

37 - منال ياسر عبد التواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62319 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  

1419 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 14 / 2 / 2023 لترك التجارة 

نهائيا

38 - اسلم عماد قرني عبد ا عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   62410 قيد فى 20-03-2022 برقم 

ايداع  1735 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 14 / 2 / 2023 لترك 

التجارة نهائيا

39 - محمود سيد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40381 قيد فى 20-08-2003 برقم ايداع  1345 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 15 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا
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40 - محمد صابر عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم   46357 قيد فى 13-06-2011 برقم ايداع  

1226 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 15-2-2023 لترك التجاره نهائيا

41 - شربات رجب عبد ا عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   47871 قيد فى 17-02-2013 برقم ايداع  

358 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 15-2-2023 لترك التجاره نهائيا

42 - اكرام سعد محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   52152 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع  1207 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بتاريخ 15-2-2023 لترك التجارة نهائيا

43 - سامى مهنى شهاد عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   59010 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع  174 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/15 وترك التجارة نهائيا

44 - ابتسام محمود زكريا عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   60585 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

4441 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 15/2/2023 لترك التجارة نهائيا

45 - محمود فتحى محمد نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   62234 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  1199 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب القيد بتاريخ 15-2-2023 لترك التجارة نهائيا

46 - احمد سيد احمد زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   52348 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع  1723 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 16-2-2023 لترك التجاره نهائيا

47 - محمد عارف عبدالهادى عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   56222 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع  

1677 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 16/2/2023 لترك التجارة نهائيا

48 - احمد ممدوح عبد التواب عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   61023 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

5331 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 16 / 2 / 2023 لترك التجارة 

نهائيا

49 - صفاء حباس شعبان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61339 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  5905 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بتاريخ 16-2-2023 لترك التجارة نهائيا

50 - رحمة ناصر سعد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   54285 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  

2059 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 19-2-2023 لترك التجارة نهائيا

51 - ايمان شهاب الدين يس رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   54496 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع  

2532 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 19-2-2023 لترك لتجارة نهائيا

52 - دينا بكرى عبد الونيس جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   61772 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

6714 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بتاريخ 19-2-2023 لترك التجارة 

نهائيا

53 - هاشم سيد هاشم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   62461 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  1877 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 19-2-2023 لترك التجاره نهائيا

54 - تامر عمر محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   63985 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع  547 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 19 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

55 - احمد صالح صادق خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   46679 قيد فى 12-10-2011 برقم ايداع  2207 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بتاريخ 20-2-2023 لترك التجارة نهائيا

56 - سامى فهمى روفائيل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   52964 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع  3360 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للوفاه

57 - ليلي بكري عبد الونيس جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   60048 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  

2876 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 20 / 2 / 2023 لترك التجاره 

نهائيا

58 - مى محمد سعيد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61340 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  5906 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بتاريخ 20-2-2023 لترك التجارة نهائيا
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59 - فهد عبدالحفيظ امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46107 قيد فى 10-03-2011 برقم ايداع  385 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 21 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

60 - عبدا رجب عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   50404 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع  140 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 21-2-2023 لترك التجارة نهائيا

61 - على رمضان فرحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58498 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  2557 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/21 لترك التجاره نهائيا

62 - فكرى نصيف اسحق عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44215 قيد فى 30-10-2007 برقم ايداع  

2241 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 22-2-2023 لترك التجاره نهائيا

63 - ايمن محمد سعيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   60953 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  5198 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 22/2/2023 لترك التجارة نهائيا

64 - عادل جبيلي ربيع عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   62400 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  1703 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 22 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

65 - سيد محمود عرابى درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   39779 قيد فى 19-08-2002 برقم ايداع  1130 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 23 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

66 - سعيد محمد عبدا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48824 قيد فى 02-11-2014 برقم ايداع  2555 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-2-2023 لترك التجاره نهائيا

67 - محمد خالد فاروق حسنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57120 قيد فى 05-11-2019 برقم ايداع  3919 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23/2/2023 لترك التجارة نهائيا

68 - احمد يوسف محمود عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   57929 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع  

1282 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/23 لترك التجارة نهائيا

69 - انور محمد النادى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57959 قيد فى 08-06-2020 برقم ايداع  1351 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 23 / 2 /2023 لترك التجارة نهائيا

70 - انور محمد النادى ابراهيم مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57959 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع  

2394 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسى الخر لشطب الصل فى 23 / 2 / 

2023

71 - انور محمد النادى ابراهيم مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57959 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع  

2392 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الرئيسى الخر لشطب الصل فى 23 / 2 / 

2023

72 - عز الدين بشير عبد التواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58422 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع  

2360 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 23 / 2 / 2023 لترك التجارة 

نهائيا

73 - سيد رجب عبد الحميد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   60835 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  4928 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 23-2-2023 لترك التجاره نهائيا

74 - ناصر محمود عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62838 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  3094 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 2023/2/23 لترك التجاره نهائيا

75 - محمد عبداللطيف بريقع  تاجر فرد سبق قيده برقم   38991 قيد فى 05-09-2001 برقم ايداع  1937 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة للوفاة

76 - عبد العزيز جمعه عبد العزيز جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   61533 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  

6243 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 26 /2/ 2023 لترك التجارة 

نهائيا

77 - محمد مصطفى فرج محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   44408 قيد فى 03-03-2008 برقم ايداع  402 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 27 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا
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78 - سيد عبد الفتاح عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44700 قيد فى 10-08-2008 برقم ايداع  1385 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب فى 27 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

79 - سيد عبدالفتاح عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44700 قيد فى 27-01-2011 برقم ايداع  192 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الفرع فى 27 / 2 / 2023 لشطب الصل

80 - علء نور الدين رمضان عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   44746 قيد فى 31-08-2008 برقم ايداع  

1542 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 27 / 2 / 2023 لترك التجارة 

نهائيا

81 - كريم علي كامل علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   60926 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  5140 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 27-2-2023 لترك التجارة نهائيا

82 - شيرين نادي عبد التواب عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   61892 قيد فى 11-01-2022 برقم 

ايداع  206 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب بتاريخ 27-2-2023 لترك 

التجارة نهائيا

83 - محمود عبد الفتاح عبد العزيز صميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   62371 قيد فى 14-03-2022 برقم 

ايداع  1595 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 27 / 2/ 2023 لترك 

التجارة نهائيا

84 - عطية عبد العظيم عطية فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   62648 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  

2431 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 27-2-2023 لترك التجارة نهائيا

85 - جمعه حمدى خليفه جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   63806 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع  7149 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد فى 27 / 2 / 2023 لترك التجارة نهائيا

86 - محمد ابراهيم محمد علواني  تاجر فرد سبق قيده برقم   41892 قيد فى 20-07-2005 برقم ايداع  1384 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 28-2-2023 لترك التجارة نهائيا

87 - نجاة جمعة دسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   45846 قيد فى 23-09-2010 برقم ايداع  1624 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 28-2-2023 لترك التجارة نهائيا

88 - كيرلس ناجى نظير ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   55604 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع  119 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 28/ 2/ 2023 لترك التجارة نهائيا

89 - رشا دسوقى عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55740 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع  481 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب في 28-2-2023 لترك التجارة نهائيا

90 - محمد سعيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   64155 قيد فى 10-09-2008 برقم ايداع  

1000007 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الفرع لشطب الصل فى 28 / 2 / 

2023
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رأس المال

1 - الفت عبدالرحمن عبدربه طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم   58421 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع   

2356 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمد حسين خميس جابر تاجر فرد سبق قيده برقم   62970 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   3688 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

3 - محمد عصام الدين محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   63709 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع   6733 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

4 - ممدوح حماد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   28435 قيد فى 06-09-1987 برقم ايداع   1709 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

5 - سعاد محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   38197 قيد فى 07-11-2000 برقم ايداع   2190 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

6 - مصطفي احمد حامد مجاور تاجر فرد سبق قيده برقم   60069 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع   2927 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - احمد حسين رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   61367 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع   5960 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - عماد عربي ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   62124 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   910 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - عمرو محمد ربيع ابراهيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم   64025 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع   735 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - محمد شحات محمود شحات تاجر فرد سبق قيده برقم   48316 قيد فى 21-01-2014 برقم ايداع   127 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

11 - محمد محمود عبد التواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   55137 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع   

4199 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

12 - محمد عبدالعظيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   56604 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع   2638 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

13 - محمود قرني عبد المقصود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   57950 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع   

1334 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - خالد خليل ابراهيم طلبة تاجر فرد سبق قيده برقم   44571 قيد فى 16-09-2012 برقم ايداع   1796 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - فادى شوقى عبدا غبور تاجر فرد سبق قيده برقم   62649 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   2441 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - ابتسام سيد عبد الفتاح رجب تاجر فرد سبق قيده برقم   63692 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع   6667 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - خالد قطب على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   40028 قيد فى 26-01-2003 برقم ايداع   174 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  800,000.000

18 - احلم عبد العال صالح عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   63842 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع   

7317 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

19 - اماني عزت جرجس مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم   50398 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع   131 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

20 - احمد سمير يوسف سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   56295 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع   1862 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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21 - هناء ناصر سيد منجود تاجر فرد سبق قيده برقم   59784 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   2262 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - ناصر ابو الحمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   42610 قيد فى 28-03-2006 برقم ايداع   

1127 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

23 - محمود احمد جبر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   62656 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   2462 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

24 - محمود موسي عبدالهادي مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم   57137 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع   

3969 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - احمد محمد حلف عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   59052 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   294 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

26 - اكرم نعيم وهبه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   36607 قيد فى 07-02-1999 برقم ايداع   182 فى تاريخ  

22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  900,000.000

27 - حنان عيسي بشاره جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   50536 قيد فى 17-02-2016 برقم ايداع   506 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

28 - محمد عطيه محمد عجمى تاجر فرد سبق قيده برقم   58902 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع   3649 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - محمد اشرف مسعود على تاجر فرد سبق قيده برقم   59957 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع   2678 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - عبد التواب احمد عوض ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   61550 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

6280 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - هاله سيد رمضان عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   63700 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع   

6690 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

32 - محمد فتحى محمد صبره تاجر فرد سبق قيده برقم   40374 قيد فى 17-08-2003 برقم ايداع   1326 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - محمد هلل عبداللطيف عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم   43654 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع   

480 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

34 - اسماء سيد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   49374 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع   956 فى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - اسامة ايمن روبي عبد الرسول تاجر فرد سبق قيده برقم   64166 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع   

1395 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمود على عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    56410 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع    

2152 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتحت فرعا كائن في بندر 

بني سويف موقف محي الدين امام مجمع مواقف بني سويف بملك/ احمد محمود سالم

2 - الفت عبدالرحمن عبدربه طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    58421 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    

2356 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله العلم مركز 

الفيوم بملك / محمد سيد عامر بحراوى

3 - ممدوح على سيد احمد عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    64086 قيد فى 06-09-2007 برقم ايداع    

4056 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم اصبح خلف اطسا الفيوم وبذلك ينقل 

المقر لمحافظة الفيوم

4 - نصره احمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35773 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    431 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله كوم اوشيم مدينه الفتح 

الصناعيه مركز طاميه الفيوم بملك / نصرة احمد محمود محمد

5 - خالد عبد التواب بكر صبره تاجر فرد سبق قيده برقم    37694 قيد فى 18-04-2000 برقم ايداع    822 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / شارع مجمع ابو بكر 

الصديق الجون بندر الفيوم بملك/ زكريا خالد عبد التواب بكر

6 - سميحة على كامل على تاجر فرد سبق قيده برقم    41031 قيد فى 31-07-2004 برقم ايداع    1331 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ابو صير دفنو مركز اطسا 

بملك / ياسر محمد محمد محمد

7 - احمد سعيد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    50348 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع    8 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان فى المحل الرئيسى  بجعلة شارع 

جمال عبدالناصر المسلة بندر الفيوم ملك صفية زكى محمود

8 - احمد سعيد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    50348 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    2446 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان في الرئيسي الخر بجعله / شارع 

العريان من شارع السنترال بندر الفيوم ملك /رامى على احمد

9 - ايمن مختار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    40871 قيد فى 10-05-2004 برقم ايداع    818 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الكعابى الجديده مركز سنورس بملك/ محمد 

حموده رشاد

10 - ايمن مختار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    40871 قيد فى 27-11-2002 برقم ايداع    396 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الكعابى الجديده مركز سنورس بملك/ محمد 

حموده رشاد

11 - ايمن مختار احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    40871 قيد فى 27-11-2002 برقم ايداع    396 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم منشاة رحمى مركز اطسا ملك شعبان سيد شعبان

12 - محمد حمدي عثمان فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم    47756 قيد فى 13-12-2012 برقم ايداع    

2579 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في منشاه حلفا 

مركز اطسا - ملك / محمود حمدي عثمان

13 - احمد سعيد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    50348 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع    8 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الرئيسي الخر الكائن في ش العريان من 

ش السنترال الفيوم بملك / رامي على احمد عن تجارة بلى ستيشن
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14 - سامح منير شحاته ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    58794 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    

3361 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة المثتان 

بجوار كبرى راشد / البسيونيه م الفيوم ملك / محمود احمد محمد محمود

15 - عماد عربي ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62124 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    910 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ورشه جعفر بجوار 

البنزينه بندر الفيوم ملك/ مروة محمد الدمرداش محمود

16 - محمد فوزى محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    49372 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع    950 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الغرق بحري شارع 

السنترال اطسا بملك / شعبان عبد التواب اسماعيل

17 - سعاد مصطفى توفيق نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    59600 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    

1732 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / اول شارع 

السنترال - مصطفى كامل - بندر الفيوم ملك / خالد رجب محمد محمد

18 - محمد محمود عبد التواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    55137 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع    

4199 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الجون الجديدة 

آخر شارع أبو بكر الصديق بملك /ناهد صوفي صوفي أحمد أحمد

19 - عبدالهادى احمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    39418 قيد فى 17-03-2002 برقم ايداع    

8528 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة قلمشاه - 

م اطسا بملك / سهير محمد عبد الفتاح

20 - احمد رجب ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    52430 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع    

1907 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله العزب - م 

الفيوم ملك/ أحمد سيد عبد الفتاح

21 - محمد حمدى السيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    58088 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

1691 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ش / النافع 

امام فرن اولد فرج الفيوم بملك / احمد محمد سيد احمد العيسوي

22 - عوض سيد عوض عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    63368 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع    

5508 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في الغرق بحري 

م اطسا بملك /رجب صبره اسماعيل ابو فاخرة عن تجارة )مخزن لتجارة الدوات المنزليه(

23 - اسلم خالد صلحى عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    61710 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع    

6588 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله منشاة دمو 

مركز الفيوم ملك/محمد رمضان جنيدي

24 - ابتسام فتح الباب حمد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    62952 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

3617 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الصيفيه 

الجديده شارع على جوده بجوار مسجد الرحمن بندر الفيوم بملك / عطيه حسن احمد حسن

25 - احلم عبد العال صالح عبد الواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    63842 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع    

7317 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الحادقه مركز 

الفيوم بملك / نادي عويس علي يوسف

26 - محمد عبدالتواب مخلوف عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    53713 قيد فى 05-02-2018 برقم 

ايداع    605 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سنوفر 

الطريق الدائري م الفيوم بملك / سيد محمد السيد محمد

27 - احمد سمير يوسف سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    56295 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع    1862 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عتامنة الجعافره امتداد 

شارع ابو بكر الصديق - م اطسا ملك/ فايزه محمد عبدالوهاب
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28 - سعاد مصطفى توفيق نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    59600 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    

1732 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله اول ش 

السنترال مصطفي كامل العريان بندر الفيوم بملك / خالد رجب محمد

29 - صفاء سيد حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    63728 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    6779 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله دفنو مركز اطسا الفيوم 

بملك / خالد محمد حسن خليل

30 - اكرم نعيم وهبه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    36607 قيد فى 07-02-1999 برقم ايداع    182 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في منشأة الفيوم مركز الفيوم 

ملك/ ايمن نعيم وهبه عن تجارة مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا المحظور قانونا

31 - محمد محمود امبابى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    41240 قيد فى 20-10-2004 برقم ايداع    1919 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في شارع جمال 

عبدالناصر بندر الفيوم ملك / علء الدين عويس عبد الحميد سعد عن تجاره ) مطعم (

32 - محمد حمدى شريف على تاجر فرد سبق قيده برقم    49584 قيد فى 02-06-2015 برقم ايداع    1429 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / بني صالح مركز 

الفيوم - بملك / احمد محمد مراد

33 - عبد التواب احمد عوض ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61550 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

6280 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله منشأة فتيح 

مركز الفيوم ملك / بوسي جمعه عبد التواب

34 - عبد الله ثابت عباس شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    62902 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع    

3397 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ش حسني حسان المتفرع من ش 

مصطفي كامل ملك/محمود حمدي صالح محمود

35 - ياسر ربيع محمد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    63567 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    6265 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في 24 عمارات 

النويري بندر الفيوم بملك / عبد الناصر محمد عبد الحميد

36 - محمد محمود محمد فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    46085 قيد فى 03-03-2011 برقم ايداع    

331 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء الفرع الكائن فى 5 شارع مسجد 

العدوى الشيشينى  فيصل - عن تجارة / مكتب للستيراد والتصدير وتوريد الرخام

37 - هاله سيد رمضان عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    63700 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    

6690 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل عنوان النشاط بجعله ش اولد 

عبدالحفيظ بندر اطسا ملك / عبدالرحمن دكروري عبدالرحمن

38 - محمد هلل عبداللطيف عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم    43654 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    

480 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في كيمان فارس 

عمارة المعلمين بجوار الصيدلية بندر الفيوم بملك / احمد هلل عبداللطيف عن مكتب استيراد وتصدير وتوريدات 

وتوكيلت تجارية

39 - احمد محمد احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    53922 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتحت فرعا كائن في مركز الفيوم 

- هوارة المقطع- ملك / منال محمد عبد الكريم عن تصنيع اعلف

40 - محمد سيد ابراهيم بدران تاجر فرد سبق قيده برقم    59049 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    290 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله دسيا مركز الفيوم بملك 

/ محمد سيد ابراهيم بدران
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41 - هاجر حسن جبريل جبريل جابر تاجر فرد سبق قيده برقم    63472 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع    

5957 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله مطول - مركز 

اطسا ملك / منى صالح مراد
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النشاط

1 - سميحة على كامل على تاجر فرد سبق قيده برقم  41031 قيد فى 31-07-2004 برقم ايداع    1331وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله / تجارة اعلف

2 - احمد سعيد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  50348 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع    8وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل التجارة بجعلها / خدمة واصلح وصيانة اجهزة الكترونية

3 - احمد سعيد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  50348 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    2446وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل التجارة بجعلها / بلي ستيشن )فيما عدا خدمات النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة (

4 - محمد حمدي عثمان فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم  47756 قيد فى 13-12-2012 برقم ايداع    2579

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) كارة مواشي وتجارتها(

5 - بدر رجب تحيف عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  63977 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع    494

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله / تعبئه السمنت البيض يدويا

6 - محمد محمود عبد التواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55137 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع    

4199وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله ورشة تصنيع تندات 

الوميتال

7 - محمد عبدالعظيم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56604 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع    2638

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل التجارة بجعلها / مكتب لعمال المقاولت المتكامله 

والتوريدات العامة )فيما عدا العمالة والدوية والكمبيوتر (

8 - محمود قرني عبد المقصود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  57950 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع    

1334وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجاره بجعله / كارة مواشي وتجارتها

9 - هشام ابراهيم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  57973 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع    1392وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعلها / خدمات نظافه فيما عدا )العماله( 

والتوريدات العموميه فيما عدا) العماله والكمبيوتر والدويه(والمقاولت العامه

10 - احمد ابو النجا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53513 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع    112وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله كاره مواشى و تجارتها

11 - سعاد محمد عبدالمطلب حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  58924 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

2712وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله/ مقهي وعرض مصنفات 

سمعية وسمعية بصريه عن طريق الدش فيما عدا) خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه(

12 - اشرف سعد يوسف عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  45965 قيد فى 16-12-2010 برقم ايداع    2079

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله / تشغيل مصوغات ) بعد 

الحصول علي الموافقات اللزمه من مصلحه دفع المصوغات والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه (

13 - محمود جابر محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  57571 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع    380

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله /مكتب مقاولت عامه ونقل ورحلت 

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

والدولي (والتوريدات) فيما عدا توريد العماله والدويه والكمبيوتر(

14 - محمد جابر محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  60686 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    4628

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت  و نقل و رحلت داخل 

ج م ع فيما عدا ) السياحية (  بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى  

و التوريدات فيما عدا العمالة و الدوية و الكمبيوتر
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15 - محمود موسي عبدالهادي مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم  57137 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    

3969وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله استيراد و تصدرير فيما عدا ) 

الفقره 36 من المجموعه 6 و المجموعه 19 و المحظور منها قانونا (

16 - احمد محمد حلف عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  59052 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    294وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله الستيراد والتصدير فيما عدا )الفقرة 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19 والمحظور منه قانونا( والدوات المنزليه

17 - اكرم نعيم وهبه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  36607 قيد فى 07-02-1999 برقم ايداع    182وفى تاريخ  

22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) مكتب لعمال الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 

من المجموعة 6 والمجموعه 19 والمحظور منها قانونا (

18 - محمد محمود امبابى فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  41240 قيد فى 20-10-2004 برقم ايداع    1919

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) مطعم (

19 - عبد التواب احمد عوض ا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61550 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

6280وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله / سوبر ماركت

20 - عبد الرحمن ابو بكر عبد العزيز ابو بكر هويدي تاجر فرد سبق قيده برقم  64042 قيد فى 2023-02-01 

برقم ايداع    853وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله / مكتب 

مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا العمالة والدويه والكمبيوتر (

21 - وليد محمد احمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  38008 قيد فى 28-08-2000 برقم ايداع    1714

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع التجارة بجعله / ورشة تقطيع و تجهيز الوميتال

22 - محمد هلل عبداللطيف عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  43654 قيد فى 25-02-2007 برقم ايداع    

480وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط  مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا الفقرة 

36 من المجموعه 6 والمجموعة 19 والمحظور منها قانونا ( وتوريدات وتوكيلت تجارية

23 - احمد محمد احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  53922 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    1130

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع اعلف

24 - اسامه معوض عبد الفتاح عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  57658 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    

570وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا العمالة و الدوية و 

الكمبيوتر (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35773 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2022  برقم ايداع 431.000 الى : تعديل السمة التجارية للفرع بجعلها / مصنع الرحمه للبلط واغطية 

صرف صحي

2 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63977 وتم ايداعه بتاريخ   

19-01-2023  برقم ايداع 494.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعلها / المتحده لتعبئة السمنت البيض

3 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63880 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2022  برقم ايداع 7,513.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعله / العابد للستيراد و التصدير

4 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56604 وتم ايداعه بتاريخ   

25-07-2019  برقم ايداع 2,638.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / مكتب مكه للمقاولت المتكامله 

والتوريدات العامة

5 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44571 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-2012  برقم ايداع 1,796.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب اليطالية للستيراد و 

التصدير

6 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62537 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2022  برقم ايداع 2,138.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها العاصمه لصيانه وتركيب وتشغيل 

التكييف

7 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64017 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2023  برقم ايداع 689.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب المجد للستيراد و التصدير

8 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   58924 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2020  برقم ايداع 2,712.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعلها قهوة الزهراء

9 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57571 وتم ايداعه بتاريخ   

30-01-2020  برقم ايداع 380.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب الجندي للمقاولت العامه 

والتوريدات والنقل والرحلت

10 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60686 وتم ايداعه بتاريخ   

27-09-2021  برقم ايداع 4,628.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها العالمية للمقاولت و التوريدات و 

النقل و الرحلت

11 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59052 وتم ايداعه بتاريخ   

26-01-2021  برقم ايداع 294.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعلها /الحياه للستيراد والتصدير والدوات 

المنزليه

12 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52833 وتم ايداعه بتاريخ   

24-09-2017  برقم ايداع 3,031.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / ورشة الهاشمية لتصنيع الخشاب

13 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64013 وتم ايداعه بتاريخ   

24-01-2023  برقم ايداع 678.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها / الصفوة لعمال المقاولت العامة

14 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64042 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2023  برقم ايداع 853.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعلها / رائد البناء للمقاولت والتوريدات 

العمومية

15 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57658 وتم ايداعه بتاريخ   

 Egupt trada 10-02-2020  برقم ايداع 570.000 الى : تعديل السمة التجاريه بجعلها ايجيبت تريد

للتوريدات العمومية
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الشخاص

1 - مينا موريس ميشيل حنا بانوب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   40389 وتم ايداعه بتاريخ  2003-08-26 

برقم ايداع    1377تم التأشير فى تاريخ   26-08-2003   بــ  

2 - تامر عشرى عبدالعال حسان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   49785 وتم ايداعه بتاريخ  2015-08-04 

برقم ايداع    1831تم التأشير فى تاريخ   04-08-2015   بــ  

3 - محمد نبيل محمود صادق  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   64044 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-02 

برقم ايداع    867تم التأشير فى تاريخ   02-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - عبدالعليم عبدالرحمن حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    41992 قيدت فى 27-08-2005 برقم 

ايداع   1677 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها

2 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعلة مصطفى عماد عبدالتواب وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    40652 

قيدت فى 28-01-2004 برقم ايداع   169 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل انحلل الشركة 

وتمام تصفيتها

3 - خميس عيد صالح عبدالجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    36340 قيدت فى 04-10-1998 برقم 

ايداع   2038 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها

4 - هانى ربيع احمد سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    53265 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع   

4018 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل انحلل الشركه وتمام تصفيتها

5 - اشرف محمد عيد محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    50320 قيدت فى 27-12-2015 برقم ايداع   

3020 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها فى 23 / 2 / 2023

6 - طارق السيد تمام سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    56031 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع   

1285 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل انحلل الشركة وتمام تصفيتها فى 26 / 2 / 2023
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رأس المال

1 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله محمد نادى مبروك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     51654 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    3556وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

2 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله / خالد رمضان محمد جمعه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50046 

قيدت فى 21-10-2015 برقم ايداع    2415وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000.000

3 - تعديل اسم و عنوان الشركه بجعله / ياسمين احمد عبد المحسن و شركاها شركة سبق قيدها برقم     63935 

قيدت فى 10-01-2023 برقم ايداع    269وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000.000
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العناوين

1 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله محمد نادى مبروك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     51654 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    3556وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل 

العنوان بجعله / شارع معهد الصفوة برج ال مختار بجوار المرور الدور السادس شقة 2 بندرالفيوم بملك / اسلم 

عبد المولي عبدالجواد

2 - احمد عزت عبدالعزيز هيبة وشركاة شركة سبق قيدها برقم     46551 قيدت فى 22-08-2011 برقم ايداع    

1847وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / شقه 3 الدور 

الول علوى - برج التوحيد - شارع جمال عبدالناصر -امام عمارات الشرطة طريق القاهرة الفيوم - بندر الفيوم

3 - شركة ميدبوتيت للسياحة شركة سبق قيدها برقم     46551 قيدت فى 22-08-2011 برقم ايداع    1847

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / شقه 3 الدور الول 

علوى - برج التوحيد - شارع جمال عبدالناصر -امام عمارات الشرطة طريق القاهرة الفيوم - بندر الفيوم

4 - الجمعية التعاونية الستهلكية المنزلية بالتفتيش شركة سبق قيدها برقم     54836 قيدت فى 2018-11-05 

برقم ايداع    4655وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / 

مساكن التفتيش - ملك / مجلس مدينه الفيوم

5 - الجمعية التعاونية الستهلكية المنزليه لعمارات المل شركة سبق قيدها برقم     54836 قيدت فى 

05-11-2018 برقم ايداع    4650وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل 

العنوان بجعله / شارع الورشة عقار رقم 88 - بندر الفيوم - ملك / عبدالتواب اسماعيل السيد عبد ربه

6 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله / احمد محمد عبدالعليم عبدالمنعم وعلى محمد عبدالعليم عبدالمنعم وشريكهم 

شركة سبق قيدها برقم     50461 قيدت فى 04-02-2016 برقم ايداع    305وفى تاريخ  27-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع احمد شوقى - بجوار بنزينة التعاون - بجوار فيل المحافظ - بندر الفيوم 

- ملك عمرو حسين محمد

النشاط

1 - عاطف محمد طه بدران وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63979 قيدت فى 19-01-2023 برقم ايداع    

515 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض من تأسيس الشركة بجعله / مكتب 

تصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعه 6 والمجموعة 19 والمحظور منه قانونيا ( وعمل مشاتل وانشطه 

زراعيه

Page 34 of 45 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

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5   وتم ايداعه 

بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    855 الى   البنك الهلي المصري

2 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63881   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-12-2022 برقم ايداع    7515 الى   تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله / احمد سعداوى سعيد 

وشريكه

3 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 50046   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-10-2015 برقم ايداع    2415 الى   تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله / خالد رمضان محمد 

جمعه وشريكه

4 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63935   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-2023 برقم ايداع    269 الى   تعديل اسم و عنوان الشركه بجعله / ياسمين احمد عبد 

المحسن و شركاها
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الشخاص

1 - جاب ا امين محمد الجارحى  سكرتير   المقيد برقم قيد    54836   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-27 

برقم ايداع   3354 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2018  بــ :  

2 - عبد الحميد احمد عيسى حسانين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54836   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2018 برقم ايداع   3354 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2018  بــ :  

3 - محمد احمد هلل مرزوق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54836   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2018 برقم ايداع   3354 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2018  بــ :  

4 - احمد عويس على عبدا  امين صندوق   المقيد برقم قيد    54836   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-27 

برقم ايداع   3354 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2018  بــ :  

5 - حسين سيد احمد حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54836   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2018 برقم ايداع   3354 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2018  بــ :  

6 - احمد سعداوي سعيد سالم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63881   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-28 

برقم ايداع   7515 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  تعديل بند الدارة والتوقيع يدير الشركة الشريك 

المتضامن / احمد سعداوى سعيد سالم وله وحده حق الدارة والتوقيع فى اتخاذ كافه الجراءات القانونيه نيابة عن 

الشركة باسمها وتحت عنوانها منفردا وذلك فيما يختص بأعمال الشركة فقط

7 - سعيد رجب سعيد عبد المهيمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50046   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2015 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج بعد استلمه كافة حقوق 

القانونية قبل الشركة

8 - محمد ربيع فتوح محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50046   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-21 

برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج بعد استلمه كافة حقوق القانونية قبل الشركة

9 - محمود محمد محمود عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50046   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2015 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج بعد استلمه كافة حقوق 

القانونية  من قبل الشركة

10 - محمد عيد محمد روبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    50046   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-21 

برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خرج بعد استلمه كافة حقوق القانونية  من قبل 

الشركة

11 - جمال على عبدالهادى على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    63935   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2023 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خرج بعد استلم كافة حقوقه

12 - ياسمين احمد عبد المحسن عبد الجواد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    63935   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-2023 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل بند الدارة 

والتوقيع / يدير الشركة الشريكه / ياسمين احمد عبد المحسن  عبد الجواد منفردة ولها وحدها حق الدارة و التوقيع 

و اتخاذ كافة الجراءات القانونية نيابة عن الشركة و باسمها وتحت عنوانها و لها وحدها حق القتراض  و الرهن 

من كافه البنوك التجارية و الصندوق الجتماعى و التعاقدات  والتوريدات الحكومية  وغير الحكومية باسم و عنوان 

الشركة
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تجديد افراد

1 - باسم وهيب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32308   قيدت فى   21-01-1993 برقم ايداع    185 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

2 - حمدى حسين على عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38379   قيدت فى   23-01-2001 برقم ايداع    

204 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-22

3 - طارق محمود على محمود الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39314   قيدت فى   02-02-2002 برقم 

ايداع    227 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

4 - محمد مصطفى محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49072   قيدت فى   28-01-2015 برقم ايداع    

253 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

5 - احمد محمد محمود زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52701   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

2636 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

6 - لبنى محسن سيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52772   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    

2861 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

7 - محمد ممدوح كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53627   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

397 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

8 - ممدوح على سيد احمد عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64086   قيدت فى   06-09-2007 برقم 

ايداع    4056 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

9 - محمد محمود عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21227   قيدت فى   25-10-1977 برقم ايداع    

2426 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

10 - عبد الحميد محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31914   قيدت فى   23-03-1992 برقم ايداع    

559 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

11 - محمد محمود محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46973   قيدت فى   30-01-2012 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

12 - محمد رجب عبد ا رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50179   قيدت فى   29-11-2015 برقم ايداع    

2715 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

13 - محمد السيد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51475   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

3091 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

14 - محمد احمد عبد الغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53064   قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    

3575 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

15 - محمد عبد الفتاح حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53638   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

426 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

16 - رأفت صبرى فهيم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34987   قيدت فى   23-12-1996 برقم ايداع    

2746 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-22

17 - نصرة احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35773   قيدت فى   20-01-1998 برقم ايداع    

156 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

18 - عبد ا حسين عبد التواب جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35791   قيدت فى   02-02-1998 برقم 

ايداع    214 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-01

19 - كاملة عبدالمنجى عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38585   قيدت فى   11-04-2001 برقم 

ايداع    780 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10
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20 - محمد عبدالسميع منير عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43713   قيدت فى   14-03-2007 برقم 

ايداع    646 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

21 - جمال جمعه احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49949   قيدت فى   16-09-2015 برقم ايداع    

2192 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-15

22 - احمد سعيد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50348   قيدت فى   03-01-2016 برقم ايداع    8 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

23 - احمد سعيد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50348   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

2446 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

24 - محمد خلف عبدالهادى خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51308   قيدت فى   18-09-2016 برقم ايداع    

2601 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

25 - اشرف سيد صميدة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52698   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

2619 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

26 - عصام الدين محمد السيد النزلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39528   قيدت فى   29-04-2002 برقم 

ايداع    804 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

27 - ايمن مختار احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40871   قيدت فى   10-05-2004 برقم ايداع    

818 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-09

28 - حمدى جلل حمدى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53509   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

100 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

29 - رجب عبد المقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21478   قيدت فى   27-12-1977 برقم ايداع    

2894 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

30 - محمد عبد الرازق ابراهيم هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28500   قيدت فى   04-10-1987 برقم 

ايداع    1911 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

31 - ممدوح محمود ابراهيم متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47867   قيدت فى   10-02-2013 برقم ايداع    

282 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-09

32 - سعديه قرنى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35632   قيدت فى   01-11-1997 برقم ايداع    

2179 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

33 - حسن احمد عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40048   قيدت فى   05-02-2003 برقم ايداع    

260 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

34 - ايمن عيد محمود مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40704   قيدت فى   24-02-2004 برقم ايداع    

301 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-23

35 - عماد مصطفى محمود عبدالحميد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41023   قيدت فى   

26-07-2004 برقم ايداع    1301 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-25

36 - عماد مصطفى محمود عبدالحميد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41023   قيدت فى   

09-05-2016 برقم ايداع    1422 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-08

37 - محمد ابراهيم شرف الدين بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47281   قيدت فى   19-06-2012 برقم 

ايداع    1210 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

38 - شعبان رمضان عبدالعظيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48335   قيدت فى   27-01-2014 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

39 - احمد محمد محمد عبد التواب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48957   قيدت فى   16-12-2014 برقم ايداع    

2941 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15
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40 - ايمان محمد نور الدين انور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50458   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    

298 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

41 - ايمان سيد عبد التواب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51743   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

186 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

42 - سعدون جابر عبدالمقصود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53604   قيدت فى   22-01-2018 برقم 

ايداع    359 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

43 - عصام جمعه سنوسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53818   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

857 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

44 - حنان حامد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44275   قيدت فى   25-11-2007 برقم ايداع    2441 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

45 - احمد خيرا عبدالعاطى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48145   قيدت فى   20-10-2013 برقم 

ايداع    1669 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-19

46 - رضا رجب فراج جبالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52851   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

3071 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

47 - مدحت رجائى غبر حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35342   قيدت فى   25-06-1997 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

48 - عبدالهادى احمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39418   قيدت فى   17-03-2002 برقم ايداع    

8528 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

49 - محمد سيد علي شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50101   قيدت فى   08-11-2015 برقم ايداع    

2521 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

50 - محمد صلح عبدالسلم مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52147   قيدت فى   03-04-2017 برقم 

ايداع    1176 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

51 - عبد الفتاح عبد المعز عبد الفتاح عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53692   قيدت فى   

01-02-2018 برقم ايداع    545 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-31

52 - اكرم ثابت اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34172   قيدت فى   29-10-1995 برقم ايداع    

1746 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

53 - خالد خليل ابراهيم طلبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44571   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

1796 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-15

54 - حسنى عبدالغنى عيد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45548   قيدت فى   14-02-2010 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

55 - رمضان سيد خليفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51058   قيدت فى   03-07-2016 برقم ايداع    

1939 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

56 - مدحت احمد محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53221   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

3915 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

57 - خالد قطب على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40028   قيدت فى   26-01-2003 برقم ايداع    

174 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-25

58 - ياسر محمد طه امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51348   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

2705 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

59 - سيد صابر عبد الباسط طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53568   قيدت فى   16-01-2018 برقم 

ايداع    248 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15
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60 - محمد صابر عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46357   قيدت فى   13-06-2011 برقم ايداع    

1226 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

61 - شربات رجب عبد ا عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47871   قيدت فى   17-02-2013 برقم 

ايداع    358 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

62 - اكرام سعد محمد ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52152   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    

1207 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

63 - طارق احمد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53433   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

4445 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

64 - احمد ابو النجا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53513   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

65 - محمد عطيه احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53528   قيدت فى   10-01-2018 برقم ايداع    

142 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

66 - شادى زكرى ابراهيم ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53623   قيدت فى   23-01-2018 برقم 

ايداع    392 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

67 - محمد عبدالتواب مخلوف عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53713   قيدت فى   2018-02-05 

برقم ايداع    605 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

68 - عواطف امين وهبه شيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21585   قيدت فى   21-01-1978 برقم ايداع    

152 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

69 - عبدا عمر معوض غيضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41994   قيدت فى   29-08-2005 برقم ايداع    

1691 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

70 - زينب شعبان صالح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49011   قيدت فى   11-01-2015 برقم ايداع    

95 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-10

71 - جمال احمد ابو النور عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52342   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

1714 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

72 - احمد سيد احمد زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52348   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

1723 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

73 - محمد احمد رفاعى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52910   قيدت فى   09-10-2017 برقم ايداع    

3231 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

74 - خالد عبدالفتاح عبدالسلم جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43462   قيدت فى   2006-12-12 

برقم ايداع    3478 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

75 - صابر احمد سيد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52725   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

2703 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

76 - محمد محمود صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53401   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

4378 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

77 - احمد حسنى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53476   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

78 - احمد حسنى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53476   قيدت فى   08-02-2018 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

79 - احمد ربيع احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53755   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

712 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

80 - ناصر ابو الحمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42610   قيدت فى   28-03-2006 برقم ايداع    

1127 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27
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81 - احمد صالح صادق خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46679   قيدت فى   12-10-2011 برقم ايداع    

2207 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

82 - مؤمن السيد كامل عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47635   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

2173 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

83 - عصام مصطفي محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47732   قيدت فى   06-12-2012 برقم 

ايداع    2553 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

84 - ايمن عبدالحفيظ على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51853   قيدت فى   12-02-2017 برقم 

ايداع    472 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

85 - سامى فهمى روفائيل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52964   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

3360 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

86 - سلمه على رشوان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53446   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

4491 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

87 - محمد على قرنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53674   قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    

510 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

88 - احمد خلف خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53703   قيدت فى   04-02-2018 برقم ايداع    

581 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

89 - محمد ابراهيم على عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41203   قيدت فى   03-10-2004 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-02

90 - فهد عبدالحفيظ امام ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46107   قيدت فى   10-03-2011 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

91 - فاطمه الزهراء رمضان علي كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47863   قيدت فى   04-02-2013 برقم 

ايداع    250 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

92 - محمد جلل فريد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48753   قيدت فى   21-09-2014 برقم ايداع    

2322 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

93 - احمد محمد احمد محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48800   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    3006 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

94 - عبدا رجب عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50404   قيدت فى   19-01-2016 برقم ايداع    

140 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

95 - احمد محمد احمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53922   قيدت فى   07-03-2018 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

96 - مجدى عبدالنبى صالح طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39982   قيدت فى   21-12-2002 برقم ايداع    

2140 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

97 - السيد عبدالوهاب السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41232   قيدت فى   17-10-2004 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-16

98 - فكرى نصيف اسحق عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44215   قيدت فى   30-10-2007 برقم 

ايداع    2241 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

99 - اشرف صلح عبدالصالح يمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53246   قيدت فى   21-11-2017 برقم 

ايداع    3968 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

100 - فادى سامى يوسف جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53589   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

318 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

101 - عمرو عطية على عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53877   قيدت فى   01-03-2018 برقم ايداع    

1010 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29
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102 - سيد محمود عرابى درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39779   قيدت فى   19-08-2002 برقم ايداع    

1130 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-18

103 - وليد صبحى السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44036   قيدت فى   29-07-2007 برقم ايداع    

1686 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

104 - محمد عبد ا عبد الفتاح مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47853   قيدت فى   29-01-2013 برقم 

ايداع    214 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

105 - احمد عبدالفتاح على عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51727   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    143 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

106 - اشرف صلح عبدالصالح يمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53246   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    3987 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

107 - منصور محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36605   قيدت فى   04-02-1999 برقم ايداع    

176 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

108 - محمد عبداللطيف بريقع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38991   قيدت فى   05-09-2001 برقم ايداع    

1937 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

109 - محمد عبدالقادر عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40046   قيدت فى   03-02-2003 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

110 - محمد مصطفى فرج محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44408   قيدت فى   03-03-2008 برقم ايداع    

402 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02

111 - سيد عبدالفتاح عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44700   قيدت فى   27-01-2011 برقم ايداع    

192 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

112 - سيد عبد الفتاح عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44700   قيدت فى   10-08-2008 برقم 

ايداع    1385 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-09

113 - علء نور الدين رمضان عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44746   قيدت فى   2008-08-31 

برقم ايداع    1542 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-30

114 - محمد محمود محمد فؤاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46085   قيدت فى   03-03-2011 برقم 

ايداع    331 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-02

115 - محمد محمد كامل مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47099   قيدت فى   18-03-2012 برقم ايداع    

618 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

116 - سيد فتحى عبد السميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47890   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

449 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

117 - جمال رجب احمد عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49161   قيدت فى   18-02-2015 برقم 

ايداع    474 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

118 - مبارك عوض عبد الحليم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53578   قيدت فى   18-01-2018 برقم 

ايداع    292 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

119 - محمود صبرى فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53649   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

450 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

120 - نور عبد الرازق عبد الصمد عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53699   قيدت فى   

04-02-2018 برقم ايداع    565 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-03

121 - احمد حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53882   قيدت فى   01-03-2018 برقم ايداع    

1031 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29
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122 - ايمان طه محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53915   قيدت فى   06-03-2018 برقم 

ايداع    1112 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

123 - محمد ابراهيم محمد علواني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41892   قيدت فى   20-07-2005 برقم ايداع    

1384 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-19

124 - نجاة جمعة دسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45846   قيدت فى   23-09-2010 برقم ايداع    

1624 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-22

125 - احمد رجب عيد عبدالمهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53229   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    3939 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

126 - محمد سعيد صالح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64155   قيدت فى   10-09-2008 برقم ايداع    

1000007 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-09
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تجديد شركات

1 - محمد هندى السيد هندى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51464  قيدت فى  30-10-2016 برقم ايداع   

3051 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

2 - عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26272  قيدت فى  05-08-1984 برقم 

ايداع   1180 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2024  

12:00:00ص

3 - ابراهيم ابراهيم محمد شعبان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51455  قيدت فى  27-10-2016 برقم 

ايداع   3040 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2026  

12:00:00ص

4 - وليد محمد عبد الواحد عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44881  قيدت فى  25-11-2008 برقم 

ايداع   2050 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2023  

12:00:00ص

5 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   44881  قيدت فى  25-11-2008 برقم ايداع   2051 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2023  12:00:00ص

6 - وليد محمد عبد الواحد عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44881  قيدت فى  25-11-2008 برقم 

ايداع   2051 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2023  

12:00:00ص

7 - رباب ربيع رمضان رميح وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   49509  قيدت فى  13-05-2015 برقم 

ايداع   1260 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2025  

12:00:00ص

8 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعلة مصطفى عماد عبدالتواب وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   40652  

قيدت فى  28-01-2004 برقم ايداع   169 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/01/2024  12:00:00ص

9 - تعديل اسم وعنوان الشركة بجعله ناديه يحيى محمد محمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   32349  

قيدت فى  21-02-1993 برقم ايداع   409 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/02/2028  12:00:00ص

10 - خميس عيد صالح عبدالجواد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   36340  قيدت فى  04-10-1998 برقم 

ايداع   2038 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2023  

12:00:00ص

11 - مجدى جرجس جودة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   37927  قيدت فى  24-07-2000 برقم ايداع   

81478 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2025  12:00:00ص

12 - جهان شعبان الصوفى محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   51707  قيدت فى  08-01-2017 برقم 

ايداع   92 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2027  12:00:00

ص

13 - احمد عزت عبدالعزيز هيبة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   46551  قيدت فى  22-08-2011 برقم 

ايداع   1847 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  

12:00:00ص

14 - شركة ميدبوتيت للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   46551  قيدت فى  22-08-2011 برقم ايداع   

1847 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  12:00:00ص
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15 - محمد رضوان رمضان احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   53788  قيدت فى  14-02-2018 برقم 

ايداع   774 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00

ص

16 - هانى ربيع احمد سعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   53265  قيدت فى  26-11-2017 برقم ايداع   

4018 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

17 - غادة محمد عباس محمود وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   35317  قيدت فى  17-06-1997 برقم 

ايداع   1117 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  

12:00:00ص

18 - تعديل اسم و عنوان الشركة بجعله احمد محمد محمود البيطار و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31967  

قيدت فى  20-05-1992 برقم ايداع   843 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/05/2027  12:00:00ص

19 - اشرف محمد عيد محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   50320  قيدت فى  27-12-2015 برقم ايداع   

3020 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2025  12:00:00ص
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