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قيود أفراد

1 - محمد رمضان سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 244 

ورقم قيد 11916    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الفيوم الروضه مركز طاميه بملك/ محمد احمد 

نجدى منجود

2 - مصطفى حسن احمد حميده تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 247 

ورقم قيد 11917    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الفيوم شارع بورسعيد بجوار مجلس 

المدينه اعلى مطعم الخديوى مركز سنورس بملك/ هاله عبدالحميد محمد

3 - سامح يوسف مقار رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 251 

ورقم قيد 11918    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم شارع سعد زغلول بندر سنورس بملك/ 

صلح ابراهيم درويش

4 - محمود ادريس عبدالقوى ادريس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 253 

ورقم قيد 11919    محل رئيسى  عن مكتب هندسي, بجهة محافظة الفيوم دار السلم مركز طاميه بملك/ ادريس 

عبدالقوى ادريس

5 - ايمن رمضان عبدالعزيز احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 263 

ورقم قيد 11920    محل رئيسى  عن التنجيد, بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم مركز سنورس بملك/ ايمن 

رمضان عبدالعزيزاحمد

6 - احمد رجب طلبه عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 277 

ورقم قيد 11921    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبليات, بجهة محافظة الفيوم جرفس - سنورس - ملك / 

سعيد محمود عبدالمولى

7 - حمدى احمد محمد سعداوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 280 ورقم 

قيد 11922    محل رئيسى  عن تأجير معدات, بجهة محافظة الفيوم جرفس - سنورس - ملك - محمد حمدى احمد

8 - احمد سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 284 ورقم قيد 

11923    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة الفيوم مساكن الشونه بندر طاميه بملك/ محمود سيد احمد محمد

9 - يحى حسين كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 286 ورقم 

قيد 11924    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم القديم بندر سنورس بملك/ 

حسين شوقى عبدالظاهر

10 - حسام حماده عبدالحافظ عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

288 ورقم قيد 11925    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الفيوم قصر رشوان 

مركز طاميه بملك/ شعبان محمد شعبان جميل

11 - ممدوح احمد راشد روبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 295 

ورقم قيد 11926    محل رئيسى  عن مكتب لعمال المقاولت, بجهة محافظة الفيوم فرقص مركز طاميه بملك/ 

احمد راشد روبى

12 - مصطفى محمد رفاعى مندور تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 297 

ورقم قيد 11927    محل رئيسى  عن تربية الماشيه والجاموس وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم دوار جبله مركز 

سنورس بملك/ محمد رفاعى مندور
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13 - حسن شحاته احمد سلمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 301 ورقم 

قيد 11928    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة الفيوم الخصاص مركز سنورس بملك/ عصام 

محمد عوض

14 - عماد عادل يوسف دوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 303 ورقم 

قيد 11929    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم عزبة بطرس مقار ابو طالب سرسنا مركز 

طاميه بملك/ عادل يوسف دوس

15 - خالد فراج سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 311 ورقم 

قيد 11931    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم عزبة عبدالكريم عيسى بمنشاة بنى 

عثمان مركز سنورس بملك/ هويدا علي عبدالواحد

16 - محمود احمد عبدالصمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 321 

ورقم قيد 11933    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة الفيوم قبلى الخصاص مركز سنورس 

بملك/ احمد سيد عيسى عبدالمجيد

17 - عبدالرحمن سيد على خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 325 

ورقم قيد 11934    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائيه يدوي, بجهة محافظة الفيوم شارع ابو جويد 

مركز طاميه بملك/ محمد ربيع عبدالرحمن

18 - احمد مختار ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 331 

ورقم قيد 11935    محل رئيسى  عن تجارة موبيليات مستعمله, بجهة محافظة الفيوم امام المحكمه مركز طاميه 

بملك/ وليم مكرم غبر

19 - مها عبدالمجيد ابو زيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

333 ورقم قيد 11936    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة محمود 

عبدالخالق مركز طاميه بملك/ مختار جمعه ياسين على

20 - محمد نجيب محمد فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 337 

ورقم قيد 11937    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه, بجهة محافظة الفيوم الزاويه الخضراء مركز سنورس 

بملك/محمد السيد عبدالسميع

21 - احمد خالد محمد فتحى احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 345 

ورقم قيد 11938    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت والمن 

والحراسه, بجهة محافظة الفيوم ش السلخانه بندر سنورس بملك/ اسلم ربيع محمد احمد

22 - جمعه قرنى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 351 

ورقم قيد 11939    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم كفر محفوظ مركز طاميه بملك/ 

احمد جمعه قرنى محمد

23 - محمد جمعه فتحى ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 357 

ورقم قيد 11940    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة على محجوب 

مركز طاميه بملك/ سيد يونس سيد محمد

24 - نورا محمود رمضان محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 360 

ورقم قيد 11941    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم عزبة ابو شارود طريق بيهمو 

مركز سنورس بملك/ سيده قرنى السيد
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25 - سعيد اسماعيل احمد حنيش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 365 

ورقم قيد 11943    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال عدا الرحلت السياحيه, بجهة محافظة الفيوم الزاويه 

الخضراء بجوار البنزينه مركز سنورس بملك/ جمال رجب عبدالستار

26 - محمد سعد توفيق خميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 369 ورقم 

قيد 11944    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال عدا الرحلت السياحيه, بجهة محافظة الفيوم قصر رشوان مركز 

طاميه بملك/ محمد سيد قرنى

27 - هانى حميده راغب روبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 371 

ورقم قيد 11945    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المقاتله مركز طاميه 

بملك/ حميده راغب روبى

28 - خميس مصطفى رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 375 

ورقم قيد 11946    محل رئيسى  عن تجارة الجهزه الكهربائيه, بجهة محافظة الفيوم عزبة عفيفى مركز طاميه 

بملك/ ربيع مصطفي رجب محمد

29 - رجب سعيد سنوسي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 383 

ورقم قيد 11947    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفر محفوظ مركز طاميه 

بملك/ ابراهيم سعد غانم

30 - عبدالرحمن محمد محمد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

388 ورقم قيد 11948    محل رئيسى  عن تجارة عطاره, بجهة محافظة الفيوم الخصاص مركز سنورس بملك/ 

محمد محمد عبدالباقى

31 - محمود عبد السلم جاب ا جبريل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

392 ورقم قيد 11949    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم فانوس مركز طاميه 

بملك/ محمد محمود سيد سليمان

32 - مصطفى معنى عمران سالم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 394 

ورقم قيد 11950    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص اللزمه, 

بجهة محافظة الفيوم فانوس مركز طاميه بملك/ فايزه لطفى عبدالقوى

33 - كرم رمضان لطيف عبدالمعبود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

409 ورقم قيد 11951    محل رئيسى  عن بيع وصيانة كاميرات مراقبه فيماعدا المن والحراسه وتوريد العماله 

والكاميرات اللسلكيه وخدمات النترنت, بجهة محافظة الفيوم شارع الشيخ سالم بندر سنورس بملك/ سلمه 

عبدالسلم كامل

34 - احمد ابراهيم عبدالهادى مندور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

412 ورقم قيد 11952    محل رئيسى  عن ورشة نجاره وتصنيع اثاث, بجهة محافظة الفيوم دوار جبله مركز 

سنورس بملك/ احمد على منيسير

35 - عبدالفتاح عطوه عبدالفتاح عطوه تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

414 ورقم قيد 11953    محل رئيسى  عن  مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم كوم اوشيم مركز طاميه بملك/ 

محمد عبدالتواب رمضان محمد

36 - ياسمين ناصر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 416 

ورقم قيد 11954    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم شارع المدارس بندر طاميه بملك/ محسن على 

عبدالخالق

Page 4 of 17 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

37 - اشرف محيسن عبدا عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

434 ورقم قيد 11955    محل رئيسى  عن توريد بلتات خشبيه, بجهة محافظة الفيوم المظاطلى مركز طاميه 

بملك/ ثابت محيسن عبدا

38 - هشام عيد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 436 ورقم 

قيد 11956    محل رئيسى  عن ترزى عد الملبس العسكريه, بجهة محافظة الفيوم المدينه الصناعيه بندر طاميه 

بملك/ ناهد حسن صابر

39 - شاديه عبدربه عبدالعليم عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

447 ورقم قيد 11957    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه منزليه, بجهة محافظة الفيوم عزبة وهدان 

منشاة سنورس مركز سنورس بملك/ عبدالقادر عبداللطيف عبدالقادر

40 - احمد محمد احمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 452 

ورقم قيد 11958    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم القديم مركز سنورس 

بملك/ محمد احمد عبدالسلم

41 - حماده مصطفى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 454 

ورقم قيد 11959    محل رئيسى  عن صالة العاب فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الفيوم شارع الموقف سرسنا مركز طاميه بملك/ حماده فتحى احمد عبدالقوى

42 - ضياء الدين محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 456 

ورقم قيد 11960    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم مساكن البنك الهلى عماره 20 شقه 3 بندر 

طاميه بملك/ سهر عدلى عيسى لطف ا

43 - رمضان السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 462 ورقم 

قيد 11962    محل رئيسى  عن مزرعة ارانب وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الزاويه الخضراء مركز سنورس 

بملك/ محسن محمود ابو بكر

44 - هشام محمد كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 464 ورقم 

قيد 11963    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم شارع 23 يوليو بندر طاميه بملك/ 

محمد حمدى ابراهيم

45 - ابراهيم جبريل ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

466 ورقم قيد 11964    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم العزيزيه مركز طاميه بملك/ 

احمد ربيع عبدالكريم

46 - على عبد التواب عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 468 ورقم قيد 11965    محل رئيسى  عن تصنيع وبيع الحلويات, بجهة محافظة الفيوم عزبة داوود قصر 

رشوان مركز طاميه بملك/ محمود ربيع سيد مصطفى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الفراد

1 - ابرام محسن روؤف فهمى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   270 ورقم قيد   8865  محل فرعى  عن 

صيدليه افتتاح فرع ونشاطه صيدليه  بجهة محافظة الفيوم افتتاح فرع بناحية شارع جمال عبدالناصر المسله بندر الفيوم 

بملك/ احمد سيد سعيد عبدالمعطى _ونشاطه )صيدليه(

2 - عبدا عادل نصر سعيد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   402 ورقم قيد   10730  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات عموميه ومقاولت فيما عدا توريد العماله والكمبيوت والنترنت والمن والحراسه تم اضافة فرع 

ونشاطه معرض لتجارة السيارات والستيراد والبيع والشراء  بجهة محافظة الفيوم افتتاح فرع جديد بناحية بندر طاميه 

شارع 23 يوليو امام نادى النصر ونشاطه) معرض لتجارة السيارات والستيراد والبيع والشراء ( بملك/ مدحت عيد 

فيتورى

3 - احمد محمود محمد على  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   430 ورقم قيد   10379  محل فرعى  عن 

تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت وتوريدات عموميه ونقل بالسيارات  وتجارة الخرده وذلك فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت والمن والحراسه وذلك بعد الحصول على التراخيص اللزمه تم اضافة فرع ونشاطه مكتب 

توريدات واستغلل محاجر  بجهة محافظة الفيوم افتتاح فرع جديد بناحية شارع 23 يوليو _ بندر طاميه بملك/ عبدا 

محمود محمد _ ونشاطه مكتب توريدات واستغلل محاجر

قيود الشركات

فروع الشركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - احمد محمود حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8234 قيد فى 04-02-2019 برقم ايداع  147 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

2 - يونس شعبان يونس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9571 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع  376 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

3 - محمد على محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8251 قيد فى 13-12-2019 برقم ايداع  187 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

4 - ايمان امين محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11057 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  238 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

5 - رجب جمعه مسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8658 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع  1213 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

6 - شيبه محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   10754 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  2988 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

7 - منيسير عثمان مفتاح عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3798 قيد فى 24-08-2006 برقم ايداع  800 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - حبيبه محمد عبد العزيز وهيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   5972 قيد فى 31-10-2012 برقم ايداع  728 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

9 - ابرام محسن رؤوف فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8865 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع  140 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للمحل الرئيسى الخر

10 - خالد على عبدالجيد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9959 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  1224 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

11 - حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2498 قيد فى 14-04-2003 برقم ايداع  119 وفى تاريخ  

12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

12 - محمد جمعه محمود مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   10826 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  3098 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

13 - عمرو يحى شحاته عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8340 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  386 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

14 - عبدالتواب على عبدالتواب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   10037 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

1337 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - اكرامى بشرى رياض اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10445 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

1990 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - اكرامى احمد سعيد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   11371 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  920 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

17 - ابراهيم سيد يونس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9627 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  509 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

18 - عمر فتحى شعبان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11440 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  1087 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

19 - كامل راضى كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7047 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع  562 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - جمعه سعد عبدالمولى ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10655 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  

2816 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

21 - صابرين سيد محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   7774 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  307 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

22 - صالح احمد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8712 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  1325 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

23 - ريهام محمد عبدالعزيز عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10983 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  35 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

24 - سميه فتحى سيد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11427 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  1050 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

25 - رمضان عشرى امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3832 قيد فى 13-09-2006 برقم ايداع  852 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

26 - جمعه عبد الرحيم محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   6386 قيد فى 13-07-2014 برقم ايداع  357 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للوفاه

27 - عبدا عادل نصر سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10730 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  61 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للرئيسى الخر

28 - محمد عزب محمد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   11187 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  519 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

29 - محمود ابراهيم منصور نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8109 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع  1500 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

30 - عادل سيد عامر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   708 قيد فى 01-12-1997 برقم ايداع  424 وفى تاريخ  

26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

31 - نسمه محمد يوسف ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11041 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  162 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

32 - احمد محمود عبدالحكم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10834 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  4012 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

33 - شيماء سيد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11003 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  81 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

34 - صابرين ربيع عيد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11178 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  502 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - عبد الرحمن محمد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   6866 قيد فى 05-01-2016 برقم ايداع   8 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

2 - خالد خميس على خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   6994 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع   396 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

3 - محمد جمال عبد ا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   7978 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع   1004 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - ابرام محسن رؤوف فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   8865 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع   140 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

5 - منى حسين فتحى ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم   10907 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع   4528 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

6 - احمد عبدالقادر عبدالمولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11725 قيد فى 31-10-2022 برقم ايداع   

2282 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

7 - عبدا عادل نصر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   10730 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   2950 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - عبدالقادر مطاوع جمعه مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم   11904 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع   173 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد مصطفى خميس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11467 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   1193 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

10 - ربيع عبد الحليم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   2190 قيد فى 18-02-2002 برقم ايداع   62 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - صليب كامل جاد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   7885 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع   712 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - احمد محمود محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   10379 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع   1881 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - عبد الرحمن محمد عبد الباقى تاجر فرد سبق قيده برقم    6866 قيد فى 05-01-2016 برقم ايداع    8 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الروضه مركز طاميه بملك/ 

زياد عبدالرحمن محمد عبدالباقى

2 - خالد خميس على خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    6994 قيد فى 04-05-2016 برقم ايداع    396 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بناحية  القاهره الجديده  التجمع 

الول فيل دوبلكس بالعقار رقم 222 شارع البنفسج 9 امام الوتر واى التجمع الول

3 - محمد جمال عبد ا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    7978 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع    1004 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ترسا مركز سنورس 

بملك/ ربيع محمود مصطفى

4 - ابرام محسن رؤوف فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    8865 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    126 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع بناحية شارع جمال عبدالناصر 

المسله بندر الفيوم بملك/ احمد سيد سعيد عبدالمعطى _ونشاطه )صيدليه(

5 - كرلس مجدى ملك ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11695 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع    2144 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة بطرس سرسنا 

مركز طاميه بملك/ مينا نادى رياض

6 - ابرام محسن رؤوف فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    8865 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع    126 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شطب المحل الرئيسى الخر

7 - عماد حنضل محمد عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم    6110 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع    234 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله الروبيات مركز طاميه 

بملك/ ممدوح حنضل محمد عشرى

8 - كريم عوض معوض عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    10830 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع    

4003 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع 23 

يوليو خلف جامع النصر مركز طاميه بملك/ مصطفى زيدان ابراهيم

9 - فاتن حسن عبدالعليم عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    9696 قيد فى 04-05-2021 برقم ايداع    670 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله سرسنا مركز طاميه 

بملك/ حسن عبدالعليم عبدالمنعم

10 - احمد شوقى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11913 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    229 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله مطرطارس مركز سنورس 

بملك/ وجيهه يوسف عبدالحليم

11 - محمد روبى محمود عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    8298 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع    296 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة على محجوب 

مركز طاميه بملك/ رمضان محمود عبدالتواب على

12 - عبدا عادل نصر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    10730 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    2950 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع جديد بناحية بندر طاميه شارع 

23 يوليو امام نادى النصر ونشاطه) معرض لتجارة السيارات والستيراد والبيع والشراء ( بملك/ مدحت عيد 

فيتورى

13 - ربيع عبد الحليم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2190 قيد فى 18-02-2002 برقم ايداع    62 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قرية الجمهوريه كوم 

اوشيم مركز طاميه بملك/ حسنيه جمعه على يوسف
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14 - احمد محمود محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    10379 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع    1881 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع جديد بناحية شارع 23 يوليو _ 

بندر طاميه بملك/ عبدا محمود محمد _ ونشاطه مكتب توريدات واستغلل محاجر

15 - ايمن رمضان عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11920 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع احمد 

شوقى بندر سنورس بملك/ ايمان رمضان عبدالهادى

16 - ربيع عبدالباقى السيد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم    4661 قيد فى 16-04-2008 برقم ايداع    183 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله يحر السنباط الشيخ 

سالم مركز  سنورس بملك/ فتحيه عبدالفتاح محمد عبد الباقى

17 - عبدالرحمن حمدان محمد مطلوب تاجر فرد سبق قيده برقم    10714 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع    

2919 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله كفر محفوظ 

مركز طاميه بملك/ سعد داود فهمى

النشاط

1 - محمد جمال عبد ا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  7978 قيد فى 04-09-2018 برقم ايداع    1004وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشة تصنيع موبليات

2 - محمد صالح الساعدى الصابر تاجر فرد سبق قيده برقم  10370 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    1860

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تربية المواشي والدواجن وتجارتهما

3 - كلثوم محمد عبدا سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11348 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    882وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله حظيرة مواشي وتجارتها

4 - عبدا عبد التواب عبدالسميع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7652 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع    

1092وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله كارة تربية مواشي وتجارتها

5 - سميحه قطب عبدالمنطلب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  10415 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

1940وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشة نجارة نجارة موبليات 

يدوى

6 - سوسن محمود توفيق عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  11677 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع    

2062وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة المواد الغذائيه والتعبئه 

والتغليف يدويا

7 - ربيع عبد الحليم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2190 قيد فى 18-02-2002 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعة دواجن وتجارتها

8 - صليب كامل جاد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  7885 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع    712

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشة نجارة وتصنيع اثاث

9 - هانى عمر محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8825 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    45وفى تاريخ  

26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب لعمال المقاولت العامه وخدمات لعمال 

النظافه فيما عدا المن والحراسه والنترنت وتوريد العماله  بعد الحصول على التراخيص اللزمه
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7978 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2018  برقم ايداع 1,004.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ورشة الحمد لتصنيع الموبليات

2 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7810 وتم ايداعه بتاريخ   

03-04-2018  برقم ايداع 380.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها حجاب للقمشه والمفروشات

3 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11677 وتم ايداعه بتاريخ   

09-10-2022  برقم ايداع 2,062.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الشعابنه لتجارة المواد الغذائيه 

والتعبئه والتغليف يدويا

4 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7465 وتم ايداعه بتاريخ   

07-06-2017  برقم ايداع 558.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها / السهام لتجارة المواد البتروليه

5 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10730 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2021  برقم ايداع 2,950.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب النصر للتوريدات والمقاولت 

العموميه

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

1 - محمود بركات عبد السلم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     2900 قيدت فى 23-11-2004 برقم ايداع    

400 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

Page 13 of 17 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

الشخاص

1 - زينب  قرنى  السيد  عبدالتواب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2392   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2002 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2002  بــ :  دخول زينب قرنى السيد _ وتعديل 

بند الداره والتوقيع بجعله / كمال حسين عبدالهادى _ زينب قرنى السيد عبدالتواب ولهما الحق مجتمعين او 

منفردين حق الداره والتوقيع نيابة عن الشركه وباسمها وتحت عنوانها واتخاذ كافة الجراءات الزمه لذلك بدون 

اجر

2 - بركات  محمود بركات عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

3 - عبدالرحمن محمود بركات  عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

4 - مختار محمود بركات  عبدالسلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

5 - حماده محمود بركات عبدالسلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

6 - ندا  محمود بركات عبد السلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

7 - فرح محمد عبدالقوى عبدا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

8 - رانيا محمود  بركات عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

9 - ابتسام  محمود بركات عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

10 - امل  محمود بركات عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

11 - ايمان محمود بركات عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

12 - محمود بركات عبد السلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  خروج من الشركه للوفاه

13 - مؤمن محمود بركات عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2900   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2004 برقم ايداع   400 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2004  بــ :  

14 - احمد قرنى محمود عبد اللطيف  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    5835   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2012 برقم ايداع   406 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2017  بــ :  تم تعديل بند الداره والتوقيع 

بتعيين السيد/ احمد قرنى محمود عبداللطيف بدل من السيد/ محمد عطيه عبدالخالق مديرا مختارا وللشركاء حق 

عزله فى اى وقت دون الرجوع اليه باجر شهرى 200 مائتان جنيه لغير
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تجديد افراد

1 - رمضان فتحى ابوطالب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7282   قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    

1134 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

2 - جمعه عبدالحليم عبدربه عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5969   قيدت فى   24-10-2012 برقم 

ايداع    722 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

3 - اسامه بشير جمعه عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6038   قيدت فى   30-01-2013 برقم ايداع    54 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

4 - رمضان محمد هيبه عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7361   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

5 - ايمن خميس محمود عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6032   قيدت فى   17-01-2013 برقم ايداع    

32 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

6 - مفتاح محمد مفتاح عبد الطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6040   قيدت فى   03-02-2013 برقم ايداع    

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

7 - حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2498   قيدت فى   14-04-2003 برقم ايداع    119 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

8 - عبدالغفار حلمى حميده حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3711   قيدت فى   03-07-2006 برقم ايداع    

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

9 - منيسير عثمان مفتاح عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3798   قيدت فى   24-08-2006 برقم ايداع    

800 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-08-23

10 - حبيبه محمد عبد العزيز وهيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5972   قيدت فى   31-10-2012 برقم ايداع    

728 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-30

11 - حماده ربيع محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3854   قيدت فى   04-10-2006 برقم ايداع    

894 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

12 - ثناء عازر فهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4016   قيدت فى   24-01-2007 برقم ايداع    54 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

13 - هانى عادل فرج ا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4468   قيدت فى   01-11-2007 برقم ايداع    

726 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

14 - عيد امين رزق محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5481   قيدت فى   19-06-2011 برقم ايداع    359 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

15 - محمود شعبان مبروك عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7726   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    160 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

16 - ايمن السيد السيد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2414   قيدت فى   25-11-2002 برقم ايداع    

390 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

17 - محمود محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7388   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

18 - عبدا عبد التواب عبدالسميع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7652   قيدت فى   2017-11-28 

برقم ايداع    1092 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

19 - كامل راضى كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7047   قيدت فى   12-07-2016 برقم ايداع    

562 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11
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20 - علء شعبان محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7200   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

923 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

21 - محمود عبدالحليم محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7728   قيدت فى   12-02-2018 برقم 

ايداع    169 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

22 - سحر محمد السيد عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4616   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    

108 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

23 - احمد ربيع عبدالمعبود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4199   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

307 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

24 - احمد ربيع عبدالمعبود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4199   قيدت فى   04-09-2012 برقم ايداع    

572 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

25 - ليلى محمد شافعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6055   قيدت فى   17-02-2013 برقم ايداع    91 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-16

26 - محمد عبد العزيزعبد المجيد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6092   قيدت فى   01-04-2013 برقم 

ايداع    209 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-31

27 - صابرين سيد محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7774   قيدت فى   18-03-2018 برقم ايداع    

307 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-17

28 - رمضان عشرى امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3832   قيدت فى   13-09-2006 برقم ايداع    

852 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-09-12

29 - جمال جابر عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   932   قيدت فى   19-08-1998 برقم ايداع    215 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18

30 - محمود مصطفى محمود عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5826   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    388 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

31 - عادل سيد عامر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   708   قيدت فى   01-12-1997 برقم ايداع    424 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-30

32 - ربيع عبد الحليم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2190   قيدت فى   18-02-2002 برقم ايداع    

62 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-17

33 - عماد عشرى عوض ظايط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7712   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

103 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

34 - احمد عبد المنعم محمود عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3306   قيدت فى   26-12-2005 برقم 

ايداع    579 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

35 - محمد رضا كمال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7494   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18
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تجديد شركات

1 - فادى ناجى انيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6003  قيدت فى  04-12-2012 برقم ايداع   806 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

2 - تعديل اسم وعنوان الشركه بجعله على عبداللطيف محمد فرسان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4538  

قيدت فى  05-12-2007 برقم ايداع   840 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/12/2027  12:00:00ص

3 - محاسن فتحى صالحين حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   7778  قيدت فى  20-03-2018 برقم 

ايداع   316 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2028  12:00:00

ص
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