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قيود أفراد

1 - عوض مصطفى عوض ا عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

199 ورقم قيد 10261    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة الفيوم الحامولي ملك/احمد محمد 

عبدالموجود جاد ا

2 - اسلم محمد عبدالموجود عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

200 ورقم قيد 10262    محل رئيسى  عن معرض لتجارة السيارات, بجهة محافظة الفيوم جبر امام صيدلية 

محمود الجبيلي طريق ابشواي الفيوم - بملك  /نصر محمد عبدالحميد دسوقي

3 - عبدالنبي احمد علي الصوفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 201 

ورقم قيد 10263    محل رئيسى  عن ورشة نجارة اخشاب, بجهة محافظة الفيوم شارع الجمهورية-ملك/احمد 

محمد احمد حمد رسلن

4 - ابراهيم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 203 

ورقم قيد 10264    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه )فيما عدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة الفيوم ابو 

كساه امام مدرسة احمد مفتاح-بملك/محمود مجدي محمود حسين

5 - علي عمر منصور عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 204 

ورقم قيد 10265    محل رئيسى  عن تجارة حلويات تركي, بجهة محافظة الفيوم سنرو القبلية-بملك/حسن 

عبدالتواب باتع ابو غزيم

6 - احمد عبدالناصر عبد ربه عوض تاجر فرد  رأس ماله 1,500,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

205 ورقم قيد 10266    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتطوير عقاري, بجهة محافظة الفيوم اباظه 

قارون - بملك / رجب عطيه حسن

7 - ممدوح سالم السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 213 ورقم 

قيد 10268    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبليا تصنيع اثاث, بجهة محافظة الفيوم طريق ابشواي السياحي 

الجيلني - بملك / رزق عبدربه خلف

8 - محمد حامد توني نمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 225 ورقم قيد 

10269    محل رئيسى  عن مستلزمات كافيهات وفنادق, بجهة محافظة الفيوم المفارق على الطريق السياحي ملك/

السيد احمد محمد

9 - موسى احمد ابوالعنين خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 226 

ورقم قيد 10270    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم قارون-ع الجوهرجي الغربي ملك/نجاح 

محمد شريف

10 - موسي عبدالوهاب سيف علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 228 

ورقم قيد 10271    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة الفيوم شارع الجمهوريه-بملك/اشرف الروبي 

عبدالعزيز

11 - ايمن احمد عبدالستار مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 230 

ورقم قيد 10272    محل رئيسى  عن تجارة الملبس فيما عدا الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه - 

بملك/ اسامه محسن رشاد

12 - السيد منجود حموده معوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 240 

ورقم قيد 10273    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم سنرو القبلية - مركز ابشواي - بملك / 

رشا السيد عبدا
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13 - حمدي عادلي سالم حسين تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 242 ورقم 

قيد 10274    محل رئيسى  عن مزرعه اسماك, بجهة محافظة الفيوم الجيلني -بملك/محمد رمضان محمد سالم

14 - حسين ربيع حسين علي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 254 

ورقم قيد 10275    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الفيوم القرية الولي قارون -ملك/ربيع حسين 

علي

15 - وليد فكري عبدالوهاب علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 255 

ورقم قيد 10276    محل رئيسى  عن مطعم وكافيتريا, بجهة محافظة الفيوم القرية الثالثة قوته قارون - بملك /

اسلم فكري عبد الوهاب

16 - محمد خالد حامد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 256 ورقم 

قيد 10277    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم الجوهري الغربي - قارون - بملك / اسماعيل 

ابراهيم حامد السيد

17 - سيد عبدا حميده علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 259 ورقم 

قيد 10278    محل رئيسى  عن مكتب لعمال الستيراد والتصدير ) فيما عدا المحظور منه قانونا (, بجهة 

محافظة الفيوم مساكن المطافي - بندر ابشواي بملك / اسلم محمود محمد علي

18 - داليا علي روبي عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 261 

ورقم قيد 10279    محل رئيسى  عن تجارة فاكهة بالجملة وبالقطاعي, بجهة محافظة الفيوم ابو كساه-بملك/

عبدالسلم علي ابو سيف عبدا

19 - محمد جمال يوسف صديق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 268 ورقم 

قيد 5203    محل فرعى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم شرق السكة الحديد ملك/ نجلء كمال كامل 

عبدالنبي

20 - عبدالحميد عبدالسيد صديق تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

273 ورقم قيد 10281    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الفيوم شعلن - بملك / علي عبدالحميد 

عبدالسيد صديق

21 - عاطف محمد رمضان ضاهر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 274 

ورقم قيد 10282    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وبذور, بجهة محافظة الفيوم الخالدية ابو شنب-بملك/محمد 

جمال عطية محمد

22 - مجيد اسماعيل محمد محرم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 275 

ورقم قيد 10283    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم ابو كساه - 

بملك / محمود كمال محمد حمد

23 - عبدالخالق عجمي عبدالخالق حسان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 276 ورقم قيد 10284    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة)فيما عدا توريد العمالة(, بجهة محافظة 

الفيوم المشرك بحري-بملك/عبدالحميد عجمي عبدالخالق حسان

24 - احمد وائل ممدوح محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 290 ورقم 

قيد 10285    محل رئيسى  عن بيع المنتجات الصيدلنية والطبية ومستحضرات التجميل وادوات الزينة, بجهة 

محافظة الفيوم ش متفرع من ش المركز-ملك/جمال عبدالمجيد رمضان سلطان

Page 3 of 16 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

25 - اسلم محمد عبداللطيف مرسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

297 ورقم قيد 10286    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع اضافات العلف, بجهة محافظة الفيوم ش الشيخ علي 

سنرو القبلية ملك/محمد عبداللطيف مرسي

26 - محمد سالم عطيه سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 298 ورقم 

قيد 10287    محل رئيسى  عن تجارة اسمدة ومبيدات واعلف, بجهة محافظة الفيوم بجوار المستشفي العام 

ابوكساه - بملك / زغلول عبدالحفيظ عيد

27 - محمد عباس محمد ابوالعباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 300 

ورقم قيد 10288    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم عزبة مقار طبهار - بملك / حسين احمد 

عبدالغفار عبدالفتاح

28 - محمد احمد محجوب جوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 393 

ورقم قيد 10289    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقاري وادارة مشروعات )بعد الحصول علي الترخيص 

اللزمة(, بجهة محافظة الفيوم طبهار-ملك/محمد عيد عبدالستار علي

29 - ساره احمد مراد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 395 ورقم قيد 

10290    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه. (, 

بجهة محافظة الفيوم ش التل الجديد - بندر ابشواي -بملك / اسامة السيد عبدا

30 - احمد فؤاد علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 430 ورقم 

قيد 10291    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فيما عدا المحظور منه قانونا(, بجهة محافظة الفيوم شارع المرور 

-ابوجنشو ملك/فؤاد علي يوسف

31 - عماد حمدي محمود جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 449 ورقم 

قيد 10292    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه(

واعمال صيانه ونظافه ومكافحة حشرات, بجهة محافظة الفيوم طريق جبر ملك/محمد حمدي محمود جاد

32 - عبدالرحمن احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 456 

ورقم قيد 10293    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم المشرك -المشرك بحري ملك/احمد 

محمد محمود درهان

33 - محمد صبري محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 459 

ورقم قيد 10294    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الفيوم المقراني-ملك/مخيمر احمد حمزة

34 - صبري محمد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 461 

ورقم قيد 10296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتشطيبات, بجهة محافظة الفيوم خلف المحكمة 

الشرعية-ملك/محمود السيد سالم

35 - بدر كمال قطب خميس تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 462 ورقم 

قيد 10297    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم العضامي-ابوجنشو-ملك/كمال قطب خميس

36 - ناجح شعبان الجرو ادم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 464 ورقم 

قيد 10298    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ابو لطيعة-ملك/صايم شعبان الجرو

37 - موسي ربيع حماد فيصل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 475 

ورقم قيد 10299    محل رئيسى  عن تجارة المحاصيل الزراعية, بجهة محافظة الفيوم الشمي قارون - بملك / 

ربيع حماد فيصل علي
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38 - احمد قطب محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 476 ورقم 

قيد 10300    محل رئيسى  عن مكتب تصدير )فيما عدا المحظور منه قانونا(, بجهة محافظة الفيوم ش البحر 

الجديد -ابو جنشو- ملك/قطب محمود حسن

39 - السيد محمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 477 ورقم 

قيد 10301    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيماعدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم ش المرور - ابو 

جنشو - بملك / محمد محمد علي

40 - محمد قرني محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 484 ورقم 

قيد 10302    محل رئيسى  عن مطعم فول وطمعية, بجهة محافظة الفيوم كوبري ابوجنشو - بملك / قرني محمد 

عليش السيد

41 - محمد ابوالسعود ميزار مهدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 485 

ورقم قيد 10303    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم شرف الدين الجيلني - بملك/ 

ابوالسعود ميزار مهدي ميهوب

42 - عبير ضيف بكري روبي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 487 

ورقم قيد 10304    محل رئيسى  عن مزرعة اسماك وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم شكشوك بجوار الملحات-

ملك/علي رمضان عبدالحميد

43 - وفيق صبري كامل جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 496 

ورقم قيد 5508    محل فرعى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الفيوم شارع بحر ابوجنشو القديم ملك/ايمن فايق 

عبدالعال

44 - اسامه كامل محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 489 ورقم 

قيد 10305    محل رئيسى  عن صيدلية عامة لبيع الدوية بالقطاعي, بجهة محافظة الفيوم النزلة والربع-ملك/

مصطفي محمد احمد عمر

45 - محمود خلف احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 490 ورقم 

قيد 10306    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة الفيوم شارع المطحن ابوجنشو - بملك/ 

خلف احمد السيد

46 - محمد عيسي حسين علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 491 ورقم 

قيد 10307    محل رئيسى  عن استغلل محاجر لستحراج الحجار والرمال والطفل )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة الفيوم وادي الريان-ملك/ادارة مشروع المحاجر محافظة بني سويف

47 - محمد عبدالسلم محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 497 

ورقم قيد 10308    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ش مسجد طحاوي - بندر ابشواي -

بملك/ مصطفي محمد عبدالسلم

48 - السيد محمود احمد مطلوب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 503 ورقم 

قيد 10309    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة الفيوم ابوصبري العجميين - بملك / علي 

عبدالتواب رياض

49 - عبدا محمد احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 505 

ورقم قيد 10310    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الفيوم الخالدية - بملك / محمد محمد احمد
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50 - صلح زايد حسانين رمضان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 506 

ورقم قيد 10311    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المحظور منه قانونا(, بجهة محافظة 

الفيوم الخالدية-بملك/خالد حسين ابو الغيط السيد

51 - محمد ثروت محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

511 ورقم قيد 10312    محل رئيسى  عن تجارة السماك الطازجة, بجهة محافظة الفيوم شكشوك-ملك/محمود 

محمد عبدالحليم

52 - علي احمد عبدالحميد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 517 

ورقم قيد 10313    محل رئيسى  عن مكتب تاجير اسواق عموميه, بجهة محافظة الفيوم بندر يوسف الصديق - 

مدينة يوسف الصديق - بملك / محمد عبدالكريم محمد عبد الحميد

53 - عبدا احمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 521 ورقم 

قيد 10314    محل رئيسى  عن تجارة عطارة وسرجة, بجهة محافظة الفيوم العجميين-ملك/السيد احمد السيد محمد

54 - فيومي عطيه عبدالفتاح خليفة تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 524 

ورقم قيد 10315    محل رئيسى  عن تجارة اطارات سيارات, بجهة محافظة الفيوم المشرك قبلي - بملك / احمد 

ابوالعل السيد

فروع الفراد

1 - محمد جمال يوسف صديق  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   268 ورقم قيد   5203  محل فرعى  عن 

تجارة مواد غذائية  بجهة محافظة الفيوم شرق السكة الحديد ملك/ نجلء كمال كامل عبدالنبي

2 - محمود محمد عبدالعزيز رسلن  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   270 ورقم قيد   10280  محل فرعى  

عن مقاولت عامه  بجهة محافظة الفيوم الموافقة علي افتتاح فرع بالعنوان التالي ش الجمهورية بجوار مسجد الشيخ 

عبدالعليم ابشواي - محافظة الفيوم

3 - محمود محمد عبدالعزيز رسلن  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   270 ورقم قيد   10280  محل فرعى  

عن مقاولت عامه  بجهة محافظة الفيوم شارع الجمهورية بجوار مسجد الشيخ عبدالعليم

4 - وفيق صبري كامل جرجس  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   496 ورقم قيد   5508  محل فرعى  عن 

ورشة نجارة  بجهة محافظة الفيوم شارع بحر ابوجنشو القديم ملك/ايمن فايق عبدالعال

قيود الشركات

1 - علء محمد سليمان وشريكه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    198 

ورقم قيد  10260    مركز عام  عن مخبز بلدي نصف الي لنتاج الخبز البلدي المدعم  بجهة محافظة الفيوم 

عزبة بركه-قصر الجبالي ملك/ساميه عبدالعزيز عبدالكريم

2 - محمد السيد محمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

460 ورقم قيد  10295    مركز عام  عن مخبز بلدي نصف الي  بجهة محافظة الفيوم عزبة زكي صالح - 

المشرك القبلي - بملك / شحات عبدالرازق شعبان حسين
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - حسن نادي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8274 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  250 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

2 - ناصر يوسف محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2973 قيد فى 26-04-2005 برقم ايداع  231 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

3 - محمود حسانين السيد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1971 قيد فى 24-07-2001 برقم ايداع  412 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

4 - محمود حسانين السيد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1971 قيد فى 24-07-2001 برقم ايداع  412 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

5 - محمد صابر احمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   5902 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع  343 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

6 - فوزي موريس فوزي حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8383 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  463 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجارة نهائيا

7 - محمد رمضان احمد عبدالغفار محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8907 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  

490 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

8 - وهبه نعيم وهبه بسخيرون  تاجر فرد سبق قيده برقم   3562 قيد فى 09-03-2006 برقم ايداع  302 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

9 - احمد محمد عبد البصير سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4906 قيد فى 07-03-2011 برقم ايداع  93 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

10 - احمد عيد عبدالكريم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9218 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  1183 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

11 - وردة محمد مرزوق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   5593 قيد فى 02-04-2014 برقم ايداع  130 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

12 - محمد السيد جلله على  تاجر فرد سبق قيده برقم   6081 قيد فى 21-02-2016 برقم ايداع  104 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

13 - وائل محمود مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4688 قيد فى 04-11-2009 برقم ايداع  402 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

14 - محمد شعبان ابو العل خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7308 قيد فى 22-07-2018 برقم ايداع  886 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

15 - حماد السيد احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   5213 قيد فى 23-04-2012 برقم ايداع  212 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

16 - محمد سعودى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6976 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  1589 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

17 - محمد احمد صالحمحمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   4223 قيد فى 03-09-2007 برقم ايداع  465 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

18 - محمد بدر غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   95 قيد فى 16-07-1995 برقم ايداع  97 وفى تاريخ  

19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب للوفاه

19 - عمر علي عمر محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   724 قيد فى 19-08-2001 برقم ايداع  443 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط الفرعي

20 - عبدا محمد ثروت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8303 قيد فى 24-03-2020 برقم ايداع  308 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
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21 - احمد رجب درويش غيضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   8527 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع  741 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

22 - سالم عطيه محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8891 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع  447 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

23 - شعبان احمد حافظ ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   4763 قيد فى 18-04-2010 برقم ايداع  149 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

24 - عيد السيد محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9039 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  820 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

25 - وائل عوض عبدالعاطي نصرا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8105 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  

1178 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

26 - كوكب وديع فهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   3566 قيد فى 12-03-2006 برقم ايداع  309 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا بسبب الوفاه

27 - محمد كمال عبدالغني التاعب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9482 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  1780 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

رأس المال

1 - عادل عطيه عبدالغني محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم   1855 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع   1968 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - احمد السيد محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   6032 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع   654 فى 

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

3 - هانى نادى عطيه حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   4921 قيد فى 04-04-2011 برقم ايداع   149 فى تاريخ  

05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

4 - محمد علي ابوالنور سيف تاجر فرد سبق قيده برقم   8725 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع   68 فى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - خالد صالح محمد صادق تاجر فرد سبق قيده برقم   9952 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع   1323 فى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

6 - على ربيع محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   9943 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع   1310 فى تاريخ  

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

7 - سيد على محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   6983 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع   101 فى تاريخ  

19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - احمد اسماعيل محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   9983 قيد فى 11-09-2022 برقم ايداع   1396 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - راضى رضوان خميس عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   6210 قيد فى 10-07-2016 برقم ايداع   

445 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000
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العناوين 

1 - شاكر عيد شاكر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    10211 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع    21 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله كفر عبود - بملك / ابراهيم 

محمد ابراهيم حسن

2 - احمد السيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    7789 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع    411 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ش المرورالجديد - ابو 

جنشو - بملك / محمود رمضان عبدالتواب السيد

3 - محمد جمال يوسف صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    5203 قيد فى 05-04-2012 برقم ايداع    190 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شرق السكة الحديد ملك/ نجلء كمال كامل 

عبدالنبي

4 - محمد سعودي السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6976 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    85 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الفرعي الكائن في قرية الثامنة 

قارون - مركز يوسف الصديق بملك / عبدالعزيز محمد ونيس عن نشاط كاره لتربية المواشي وتجارتها

5 - احمد علي عبدالستار روبي تاجر فرد سبق قيده برقم    10151 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع    2072 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة كتكوت ملك/

ممدوح محمد  صميده

6 - احمد محمد محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    10214 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع    29 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 181ج حدائق الهرام البوابة الثانية 

الجديده -ملك/صبري شحاته السيد-الهرم

7 - محمد غانم عبدالمجيد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    10215 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع    

30 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 363ج حدائق الهرام البوابة الولي 

الهرم - بملك / احمد محمد محمود منصور

8 - عمر علي عمر محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    724 قيد فى 07-02-1998 برقم ايداع    11 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الغاء المحل الفرعي عن نشاط صيدلية 

والكائن في ابوشنب ملك/علي محمد عبدالعاطي

9 - وفيق صبرى كامل جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    5508 قيد فى 22-10-2013 برقم ايداع    425 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع البحر ابوجنشو القديم ملك/ايمن فايق 

عبدالعال

النشاط

1 - محمد السيد عبد الغفار علي تاجر فرد سبق قيده برقم  7588 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    36وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله الستثمار والتنمية الزاعيه

2 - سيد على محمد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6983 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع    101وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة العلف واستيراد وتصدير مستلزمات 

الدواجن

3 - السيد حنفي السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5078 قيد فى 12-10-2011 برقم ايداع    543وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تصدير وتجارة خضروات وفاكهه
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1855 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2022  برقم ايداع 1,968.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها كافيه ومطعم الجزيرة

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10185 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2022  برقم ايداع 2,200.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها الميدان لتجارة القمشة

3 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10151 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 2,072.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعله باندا للتعبئه والتغليف

4 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6983 وتم ايداعه بتاريخ   

17-01-2018  برقم ايداع 101.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها بادية لتجارة العلف واستيراد 

وتصدير مستلزمات الدواجن

5 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5078 وتم ايداعه بتاريخ   

12-10-2011  برقم ايداع 543.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها مكتب الخلص للتصدير وتجارة 

الخضروات والفاكهة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - جمال احمد محمد هيكبل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4385 قيدت فى 11-05-2008 برقم ايداع   

193 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لنحلل الشركة وتمام تصفيتها

2 - جمال على محمد احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    472 قيدت فى 26-10-1996 برقم ايداع   219 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لنحلل الشركة وتمام تصفيتها
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رأس المال

العناوين

1 - ابراهيم عبدالجواد جوده صميده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8034 قيدت فى 23-10-2019 برقم 

ايداع    1002وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ابو شنب بندر ابشواي - 

بملك /سيد سعيد عبداللطيف

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص
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تجديد افراد

1 - عطيه محمد والى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7004   قيدت فى   01-02-2018 برقم ايداع    154 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

2 - عمر علي عمر محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   724   قيدت فى   07-02-1998 برقم ايداع    

11 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

3 - عمر علي عمر محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   724   قيدت فى   19-08-2001 برقم ايداع    

443 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-18

4 - احمد حلمى احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3937   قيدت فى   07-12-2006 برقم ايداع    950 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

5 - محمود حسانين السيد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1971   قيدت فى   24-07-2001 برقم ايداع    

412 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

6 - وهبه نعيم وهبه بسخيرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3562   قيدت فى   09-03-2006 برقم ايداع    

302 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

7 - احمد محمد عبد البصير سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4906   قيدت فى   07-03-2011 برقم ايداع    

93 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

8 - حسام حسن حنفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6849   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

9 - احمد بكري محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4937   قيدت فى   20-04-2011 برقم ايداع    190 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

10 - وردة محمد مرزوق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5593   قيدت فى   02-04-2014 برقم ايداع    

130 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-01

11 - محمد السيد جلله على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6081   قيدت فى   21-02-2016 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

12 - محمد جمال يوسف صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5203   قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    

190 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

13 - محمد عبدالعليم مهني عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7055   قيدت فى   27-02-2018 برقم 

ايداع    298 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

14 - حماد السيد احمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5213   قيدت فى   23-04-2012 برقم ايداع    212 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

15 - محمد احمد صالحمحمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4223   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

16 - السيد ميزار كامل رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4355   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-15

17 - كيشار عبد الستار ابو خزيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4934   قيدت فى   19-04-2011 برقم 

ايداع    183 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

18 - عماد سرحان السيد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6736   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

765 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

19 - محمد بدر غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95   قيدت فى   16-07-1995 برقم ايداع    97 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-15
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20 - اشرف فوزى محمد عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5892   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

318 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

21 - ايمن احمد مرزوق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6212   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    

458 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

22 - منصور شبيب عبدالمجيد شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6239   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    537 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

23 - سيد على محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6983   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

101 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

24 - وصفى حليم جرجس منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2129   قيدت فى   23-03-2002 برقم ايداع    

101 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

25 - السيد حنفي السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5078   قيدت فى   12-10-2011 برقم ايداع    

543 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

26 - عبدا رمضان عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7012   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    177 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

27 - عبد ا ابراهيم عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7048   قيدت فى   25-02-2018 برقم ايداع    

280 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

28 - احمد عتريس عبدالفتاح حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6338   قيدت فى   14-11-2016 برقم 

ايداع    781 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

29 - فردوس عبدالفضيل ابوبكر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5291   قيدت فى   12-09-2012 برقم 

ايداع    430 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

30 - حسين عبد العظيم عجمى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5389   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    

36 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

31 - كوكب وديع فهيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3566   قيدت فى   12-03-2006 برقم ايداع    309 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-11

32 - محمد مصطفى فرج محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5393   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    

49 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

33 - محمد عادل احمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6822   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    

955 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

34 - احمد مصطفى محمد عبد اللة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4284   قيدت فى   03-12-2007 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02
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تجديد شركات

1 - جمال احمد محمد هيكبل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4385  قيدت فى  11-05-2008 برقم ايداع   

193 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  12:00:00ص

2 - فاطمه السيد محمد العوفى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   742  قيدت فى  22-02-1998 برقم ايداع   

34 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

3 - ضحى عبد الرحمن على السيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   750  قيدت فى  01-03-1998 برقم 

ايداع   43 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00

ص

4 - حمديه على عبد العزيز وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   749  قيدت فى  01-03-1998 برقم ايداع   

42 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

5 - تعديل عنوان الشركه بجعلها سيد على برديسى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   726  قيدت فى  

10-02-1998 برقم ايداع   15 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/02/2028  12:00:00ص
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