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قيود أفراد

1 - عمرو محمد ابراهيم جوده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2077 

ورقم قيد 9998    محل فرعى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه(, بجهة محافظة الفيوم العجميين ملك/محمود محمد ابراهيم جوده

2 - سعيد فتحي محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2070 

ورقم قيد 10149    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم المشرك 

القبلي بملك / اسامه عمر عبدالقادر

3 - عبير حمدي ربيع علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2071 ورقم 

قيد 10150    محل رئيسى  عن تجارة الزجاج, بجهة محافظة الفيوم طبهار بملك /محمد احمد عبدا علي

4 - احمد علي عبدالستار روبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2072 

ورقم قيد 10151    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف يدويا, بجهة محافظة الفيوم الشواشنه بملك /احمد علي عبد 

العظيم محمود

5 - احمد محمد بدر الدين عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

2073 ورقم قيد 10152    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم العدوى -كحك ملك/محمد 

بدرالدين عبدربه

6 - خالد احمد زكي عبدالعاطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2074 

ورقم قيد 10153    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم الثلثمائة - ابو طليعه بملك / ياسر فضل 

معوض محمد

7 - محمود رمضان السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2078 

ورقم قيد 10154    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت 

والدويه, بجهة محافظة الفيوم الثلثمائه - ابو طليعه بملك / محمد رمضان السيد صالح

8 - ابراهيم كامل سليمان كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2082 

ورقم قيد 10155    محل رئيسى  عن تجارة عطارة, بجهة محافظة الفيوم كوبري ابو جنشو امام بنك القاهرة -

بملك/محمود حسب النبي عبدالعال

9 - حمدي محمود جاد علي راشد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2084 

ورقم قيد 10156    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة الفيوم اول طريق الفيوم السياحي ملك/علء 

حمدي محمود جاد

10 - سعيد عبدالغفار عطيه صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2085 ورقم قيد 10157    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الفيوم ابو لطيعة بملك/هشام 

عبدالغفار عطية صالح

11 - محمد عبداللطيف ذكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2086 ورقم قيد 10158    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر 

والنترنت والدويه ., بجهة محافظة الفيوم الخواجات - بملك / هند معبد عبد القادرعبدالجليل

12 - حمدي يوسف ابو العز يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 2089 

ورقم قيد 10159    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ()فيما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة الفيوم قريه قليون المقراني 

بملك/هاشم محمد عبدا
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13 - السيد احمد عبدالوهاب عبد ربه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

2096 ورقم قيد 10160    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم المشرك بحري بملك/

حسن احمد عبدالوهاب عبدربه

14 - احمد محمد احمد ريبع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2103 ورقم 

قيد 9419    محل فرعى  عن مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والنترنت والكمبيوتر والدويه 

( ومقاولت, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي - شارع الجمهوريه - بملك / عبدالواحد سيد عبدالواحد

15 - حجاج محمود يوسف الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2099 

ورقم قيد 10161    محل رئيسى  عن مطعم كشري, بجهة محافظة الفيوم ش الجمهورية ملك/السيد محمد حسين 

خليل

16 - محمد حسين صابر اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

2104 ورقم قيد 10162    محل رئيسى  عن مكتب لعمال التصدير فيما عدا المحظور منه, بجهة محافظة الفيوم 

ابوجنشو ملك/حسام حسن صابر

17 - صوفي عتريس حسين سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2125 ورقم قيد 1446    محل فرعى  عن استغلل محاجر بعد الحصول علي الترخيص اللزم, بجهة محافظة 

الفيوم بناحية مدينة يوسف الصديق - بملك / سلوي فؤاد محمد حسين

18 - عبدالدايم محمد دسوقي ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2120 

ورقم قيد 6886    محل فرعى  عن مزرعة تربيه دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم القريه الثانيه - قارون 

بملك / محمود محمد دسوقي ربيع

19 - محمد شعبان علي جودة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2108 

ورقم قيد 10163    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتشطيبات, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه ملك/شعبان علي 

جوده الدكروري

20 - محمد عبدالحميد محمود عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2112 ورقم قيد 10164    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم الشواشنه - عزبة 

النجار بملك / احمد علي حسين

21 - محمد ايوب يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2117 

ورقم قيد 10165    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم طبهار 

بملك/محمود رجب حسب النبي

22 - احمد مصطفي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2121 

ورقم قيد 10166    محل رئيسى  عن مكتب استيراد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الفيوم العجميين خلف 

مدرسة الفنيه بجوار مسجد طه سعده - بملك / طارق مصطفي احمد محمد

23 - جوده دربالة عيسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 99,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2131 

ورقم قيد 10167    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الفيوم النزلة والربع السوق القديم بملك/

مصطفي احمد شعبان عبدالمعز

24 - محمد صلح عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

2133 ورقم قيد 10168    محل رئيسى  عن مقاولت حكومية, بجهة محافظة الفيوم ش شرف الدين الجيلني 

ملك/صلح عبدالفتاح محمد

25 - دينا احمد حسانين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2143 

ورقم قيد 10169    محل رئيسى  عن تصدير فيما عدا المحظور منة قانونا, بجهة محافظة الفيوم ش التل الجديد 

ملك/عمرو شعبان محمود
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26 - احمد هاشم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2144 

ورقم قيد 10170    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعة, بجهة محافظة الفيوم بندر ابشواي - شارع 

الجمهوريه - بملك /حسين مصطفي محمد حسين

27 - السيد رمضان قطب عبدا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2145 ورقم قيد 10171    محل رئيسى  عن مصنع بسكويت, بجهة محافظة الفيوم طبهار بملك/سعد احمد محمد 

بيومي

28 - احمد ابراهيم شحات حجازي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2146 ورقم قيد 10172    محل رئيسى  عن معمل منتجات البان, بجهة محافظة الفيوم طبهار -بملك /محمود 

السيد محمود محمد

29 - سعد جمعه سعد عطوه عبدالمهدي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

2148 ورقم قيد 10173    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير )فيما عدا المحظور منه قانونا(ومقاولت, بجهة 

محافظة الفيوم كفر عبود  ملك/محمود جمعه سعد عطوه

30 - علي شعبان محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 2151 

ورقم قيد 10174    محل رئيسى  عن منشر نباتات عطرية, بجهة محافظة الفيوم عزبة الجوهرجي بطن اهريت 

ملك/احمد علي شعبان

31 - محمود رمضان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

2153 ورقم قيد 10175    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع  الملبس الجاهزه والمصنوعات الجلديه فيما عدا 

الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم طبهار بملك / سعاد فتحي محمود

32 - ناصر السيد محمد عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

2162 ورقم قيد 10177    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الفيوم العجميين مركز ابشواي 

ملك/السيد محمد عبدالحفيظ احمد

33 - محمد محمود عبدالعزيز ثابت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

2166 ورقم قيد 10178    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

ش المرور - ابو جنشو - بملك / ماهر محمود عبدالعزيز  ثابت

34 - اسلم عبدا محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

2167 ورقم قيد 10179    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

ش الجلء ابو جنشو ملك/ عبدا محمد عبدالمجيد

35 - محمد نبيل عبدالمطلب طلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2170 

ورقم قيد 10180    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات الكمبيوتر, بجهة محافظة الفيوم 12 شارع الجمهوريه - 

بندر ابشواي  - بملك / رحاب نبيل عبدالمطلب طلبه

36 - معاذ ميزار رفاعي ضيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2178 

ورقم قيد 10181    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الفيوم شارع المركز بملك /ميزار 

رفاعي ضيف

37 - مصطفي صبري مصطفي علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

2179 ورقم قيد 10182    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة الفيوم ابوكساه - بملك / 

احمد عبدا احمد عوض

38 - حسام رجب محمود جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 8793    محل فرعى  عن تجارة ادوات تجميل واكسسوار حريمي, بجهة محافظة الفيوم ش سعد زغلول 

- بندر سنورس  - بملك / امال احمد سعيد حناوي
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39 - محمود احمد محمد العمري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2194 

ورقم قيد 10183    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزلية والجهزه الكهربائية, بجهة محافظة الفيوم مدخل 

المنشيه - بندر ابشواي - بملك / عبدالرحمن احمد محمد العمري

40 - محمود رجب سلطان جوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2198 

ورقم قيد 8684    محل فرعى  عن مخزن لتجارة المواد الغذائيه, بجهة محافظة الفيوم طريق زيد - بملك / حاتم 

احمد نبيل ابراهيم

41 - علي مصطفي كامل قطب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2195 

ورقم قيد 10184    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, بجهة محافظة الفيوم بجوار 

المدرسه الصناعية ابوكساه مركز ابشواي بملك/احمد علي غازي سليمان

42 - ايمان السيد محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2200 

ورقم قيد 10185    محل رئيسى  عن تجارة نباتات عطريه, بجهة محافظة الفيوم اول طريق الصفرايه ابو جنشو 

- بملك / محمد عباس علي

43 - السيد عبدالسلم خليفه عيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2205 

ورقم قيد 6635    محل فرعى  عن غربلة وتنقية وتعبئة الحاصلت الزراعية والنباتات العطريه, بجهة محافظة 

الفيوم ابوجنشو ملك/ حجاج احمد محمد غانم

44 - مصطفي محمود مصطفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2206 ورقم قيد 10186    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الفيوم ش البحر - ابو كساه - بملك / محمود 

مصطفي محمود شعبان

45 - عبدالرحمن محمد عبدالقادر فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 2207 ورقم قيد 10187    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الفيوم كفر عبود ملك/

محمد عبدالقادر فضل ا

46 - احمد حلمي محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2211 

ورقم قيد 10188    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم الخالدية بجوار الوحدة الصحية ابو 

شنب ملك/شميه محمد عبدالنبي

47 - ياسمين محروس محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2214 ورقم قيد 10189    محل رئيسى  عن محل لتجارة حلويات, بجهة محافظة الفيوم ش شرق السكه الحديد - 

بجوار كازيون - بندر ابشواي  - بملك / حمدي محمد محمد

48 - عبدالرحمن عطيه عفيفي عبد البر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2216 ورقم قيد 10190    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزليه, بجهة محافظة الفيوم شكشوك - بملك / 

احمد عفيفي عبدالبر

49 - سعيد محمد عبدا عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2219 

ورقم قيد 10191    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منة قانونا, بجهة محافظة الفيوم ش البحر 

الجديد ابو جنشو ملك/محمد عبدا عوض

50 - ابراهيم عبدالقادر رشاد عبد القادر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2222 ورقم قيد 10192    محل رئيسى  عن تجارة السمنت, بجهة محافظة الفيوم تونس والي ميزار - بملك / 

عبدالقادر رشاد عبدالقادر

51 - محمد عبدالتواب احمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2224 

ورقم قيد 10193    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الفيوم طبهار ملك/هاني احمد محمد مهني
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52 - محمود هلل محمد ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 10194    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم طحاوي بملك/مصطفي هلل 

محمد  ابوسيف

53 - رمضان السيد محمود الحداد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2226 

ورقم قيد 10195    محل رئيسى  عن تجميع وتوزيع اللبان ومنتجاتها, بجهة محافظة الفيوم طبهار علي الطريق 

العام ملك/محمد علي محمد محمود

54 - عمر احمد ايوب عبدالمهدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2227 

ورقم قيد 10196    محل رئيسى  عن تجارة الموتوسيكلت, بجهة محافظة الفيوم اول طريق الفيوم السياحي - 

بندر ابشواي - بملك / عزمي مجاور السيد

55 - محمد جابر محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2228 ورقم 

قيد 10197    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه فيما عدا الزي العسكري, بجهة محافظة الفيوم ش الجمهوريه -

بندر ابشواي -  بملك / احمد محمود احمد

56 - عبدالنبي  اسحق عبدالتواب علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

2230 ورقم قيد 10198    محل رئيسى  عن تجارة خضروات وفاكهه, بجهة محافظة الفيوم زيد ابشواي - بملك 

/خالد اسحق عبدالتواب

57 - محمود مصطفي محمود عجمي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2239 ورقم قيد 9275    محل فرعى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظورمنه قانونا, بجهة محافظة الفيوم 

شارع الجلء - ابو جنشو - بملك / مصطفي محمود عجمي

58 - منتصر سعد عبدالباقي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 2236 

ورقم قيد 10199    محل رئيسى  عن تجارة بقالة, بجهة محافظة الفيوم الحرجاوية سنرو القبليه بملك/مني ابراهيم 

عبدالوهاب

59 - محمد محروس محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 2241 

ورقم قيد 10200    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الفيوم الشيخ رضوان بملك/فتحي بدار 

موسي

60 - بدوي رزق عبدربه خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 2253 

ورقم قيد 9414    محل فرعى  عن تجارة وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الفيوم الجيلني - بملك /مصطفي 

رزق عبد ربه خلف

61 - رمضان شعبان السيد عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2255 ورقم قيد 10201    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ش الزاوية- ابو جنشو - بملك / 

محمد السيد عبدالتواب

62 - محمد رشاد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2256 

ورقم قيد 10202    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة الفيوم قارون - بملك / رشاد محمد احمد سعيد

63 - احمد قرني قطب محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2272 

ورقم قيد 10205    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم ابو جنشو ملك/قرني قطب محمود

64 - محمد محمد عيد فراج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2277 ورقم 

قيد 10206    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم ابو كساه ملك/

فراج محمد عيد فراج

Page 6 of 20 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

65 - احمد ناصر محمد كامل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2282 

ورقم قيد 10207    محل رئيسى  عن تصدير فيما عدا المحظور منه قانونا, بجهة محافظة الفيوم الخواجات امام 

مركز الشباب - بملك / ناصر محمد كامل

فروع الفراد

1 - عمرو محمد ابراهيم جوده  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   2077 ورقم قيد   9998  محل فرعى  عن 

مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه)فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه(  بجهة محافظة 

الفيوم العجميين ملك/محمود محمد ابراهيم جوده

2 - احمد محمد احمد ريبع  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   2103 ورقم قيد   9419  محل فرعى  عن 

مكتب توريدات عموميه ) فيما عدا توريدات العماله والنترنت والكمبيوتر والدويه ( ومقاولت  بجهة محافظة الفيوم 

بندر ابشواي - شارع الجمهوريه - بملك / عبدالواحد سيد عبدالواحد

3 - صوفي عتريس حسين سيد احمد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   2125 ورقم قيد   1446  محل فرعى  

عن استغلل محاجر بعد الحصول علي الترخيص اللزم  بجهة محافظة الفيوم بناحية مدينة يوسف الصديق - بملك / 

سلوي فؤاد محمد حسين

4 - عبدالدايم محمد دسوقي ربيع  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   2120 ورقم قيد   6886  محل فرعى  

عن مزرعة تربيه دواجن وتجارتها  بجهة محافظة الفيوم القريه الثانيه - قارون بملك / محمود محمد دسوقي ربيع

5 - حسام رجب محمود جاد  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   2193 ورقم قيد   8793  محل فرعى  عن 

تجارة ادوات تجميل واكسسوار حريمي  بجهة محافظة الفيوم ش سعد زغلول - بندر سنورس  - بملك / امال احمد 

سعيد حناوي

6 - محمود رجب سلطان جوده  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   2198 ورقم قيد   8684  محل فرعى  عن 

مخزن لتجارة المواد الغذائيه  بجهة محافظة الفيوم طريق زيد - بملك / حاتم احمد نبيل ابراهيم

7 - السيد عبدالسلم خليفه عيد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   2205 ورقم قيد   6635  محل فرعى  عن 

غربلة وتنقية وتعبئة الحاصلت الزراعية والنباتات العطريه  بجهة محافظة الفيوم ابوجنشو ملك/ حجاج احمد محمد 

غانم

8 - محمود مصطفي محمود عجمي  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   2239 ورقم قيد   9275  محل فرعى  

عن مكتب تصدير فيما عدا المحظورمنه قانونا  بجهة محافظة الفيوم شارع الجلء - ابو جنشو - بملك / مصطفي 

محمود عجمي

9 - بدوي رزق عبدربه خلف  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   2253 ورقم قيد   9414  محل فرعى  عن 

تجارة وتوريد مواد غذائيه  بجهة محافظة الفيوم الجيلني - بملك /مصطفي رزق عبد ربه خلف

قيود الشركات

1 - حسين صلح حسين وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

2159 ورقم قيد  10176    مركز عام  عن مقاولت متكامله وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات العماله 

والكمبيوتر والنترنت والدويه  بجهة محافظة الفيوم اول المنشيه - بملك / رجاء محمود نايل

2 - قطب عوض ا وشريكيه شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

2264 ورقم قيد  10203    مركز عام  عن مقاولت عامه متكامله وتوريدات عموميه فيما عدا توريدات 

العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه .  بجهة محافظة الفيوم ش الجمهوريه- بملك السيدة / ماري ويصا
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - احمد صالح شماطة عبدالباقي  تاجر فرد سبق قيده برقم   8680 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  1116 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

2 - اسماء عبدالمنعم محمد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   9488 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  

1798 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

3 - عفاف علي حسين خطيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   7350 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع  999 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

4 - اسراء صلح فتحي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8870 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  384 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

5 - خديجه محمود محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9862 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  1086 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

6 - سيد دسوقي عبدالحميد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6913 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع  1184 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

7 - اسماعيل احمد علي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9413 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  1578 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

8 - زكريا احمد علي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9416 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  1586 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

9 - زغلول محمود محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   9464 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  1725 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

10 - ربيع محمد عبدالحميد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6342 قيد فى 15-11-2016 برقم ايداع  

786 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

11 - محمود السيد محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8991 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  682 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

12 - هبه محمد على محمد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9683 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  

603 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

13 - محمد زكي محمد السعدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9901 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  1185 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

14 - سحر جمعه محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7796 قيد فى 22-04-2019 برقم ايداع  421 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

15 - مرقس ملك اسكندر سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   4248 قيد فى 01-10-2007 برقم ايداع  520 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

16 - محمد ربيع عبدا ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   5341 قيد فى 06-11-2012 برقم ايداع  554 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

17 - على ابراهيم عبد الحميد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7020 قيد فى 13-02-2018 برقم ايداع  

202 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

18 - حمد علي محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10033 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع  1605 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

19 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   5785 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع  

254 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك النشاط بالرئيسي الخر

20 - محمود السيد عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6788 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  

886 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

21 - محمود السيد عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   8103 قيد فى 08-12-2019 برقم ايداع  

1175 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
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22 - عثمان محمد مخلوف وهيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   10094 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع  

1899 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

23 - كمال مصطفى احمد عبد الل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3388 قيد فى 27-12-2005 برقم ايداع  860 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

24 - محمد احمد عبدالقوي امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10039 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  1644 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

25 - محمود رضا سيد احمد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   9026 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع  788 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

26 - عيد محمد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3227 قيد فى 02-10-2005 برقم ايداع  619 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

27 - مصطفى محمد يونس عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3232 قيد فى 08-10-2005 برقم ايداع  

625 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

28 - مجدى فتحى على الصايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3651 قيد فى 20-04-2006 برقم ايداع  468 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

29 - عمرو علي محمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   9554 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  188 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

30 - عبدالغفار مصطفى محمد محمد نبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6306 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع  

717 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

31 - ابراهيم احمد سعد عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7693 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع  227 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

32 - امال ربيع محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8201 قيد فى 04-02-2020 برقم ايداع  107 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

33 - احمد ادهم عبدالحميد عريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8379 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع  458 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

34 - مؤمن خميس عبدالعزيز ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   8581 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  844 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك التجاره نهائيا

35 - سمية حمدى عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8582 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  845 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا

36 - محمود محمد احمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   8656 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع  1058 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لترك النشاط نهائيا
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رأس المال

1 - احمد محمد احمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   7325 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع   920 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمود رجب حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   5148 قيد فى 26-01-2012 برقم ايداع   46 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

3 - فادى ماهر يعقوب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   6653 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع   617 فى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - محمد سابى سيد عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم   7610 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   82 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

5 - سامح محمد عبدالوهاب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   9338 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع   

1412 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

6 - على احمد عبد القوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4871 قيد فى 02-01-2011 برقم ايداع   2 فى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - علي شعبان محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   10174 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع   2151 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

8 - محمد عبدالحميد محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   10164 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع   

2112 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد محمود عبد العزيز ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم   7639 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع   144 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - محمود عزت احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9997 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع   1430 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - عبدالنبي احمدي عبدالهادي حمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8292 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع   

291 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - محمود محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   7740 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع   322 فى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - عمرو محمد ابراهيم جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    9998 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع    1433 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم العجميين ملك/محمود محمد ابراهيم

2 - محمد ابراهيم رجب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9353 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    1451 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله / المشرك القبلي - 

بملك / فهد محمد شفيق محمد

3 - حسن محمود محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    6526 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع    333 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ش التل - بملك / 

حجاج محمود محمد عبدا

4 - احمد محمد احمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم    9419 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع    1591 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم بندر ابشواي - شارع الجمهوريه - بملك / 

عبدالواحد سيد عبدالواحد

5 - احمد حامد محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    10139 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله حنا حبيب 

ملك/ ماهر عبدالرازق عفشي سلطان

6 - صوفى عتريس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    1446 قيد فى 22-02-2000 برقم ايداع    41 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم بناحية مدينة يوسف الصديق - بملك / سلوي 

فؤاد محمد حسين

7 - عبدالدايم محمد دسوقى ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم    6886 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع    1102 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم القريه الثانيه - قارون بملك / محمود محمد 

دسوقي ربيع

8 - ناديه السيد ابراهيم محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    9967 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع الجامع 

الكبير الشواشنة ملك/صلح سيد ابراهيم محمد

9 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    5785 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

46 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مساكن المطافي -خلف السوق القديم 

ملك/محمد سعد عبدا

10 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    5785 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مساكن المطافي -خلف السوق القديم 

ملك/محمد سعد عبدا

11 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    5785 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

46 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم غلق المحل الرئيسي الخر عن نشاط 

مكتب لعمال المقاولت العامه والكائن في مساكن المطافي خلف السوق القديم ملك/محمد سعد عبدا

12 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    5785 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

46 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم مساكن المطافي -خلف السوق القديم 

ملك/محمد سعد عبدا

13 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    5785 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    

254 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع السوق القديم-خلف المطافي 

ملك/محمد سعد عبدا

14 - ميلد اسحق ميخائيل اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    4573 قيد فى 15-03-2009 برقم ايداع    102 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعلة المشرك قبلي ملك /

محمد محمد مشرف
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15 - حسام رجب محمود جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    8793 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    213 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ش سعد زغلول - بندر سنورس  - بملك / 

امال احمد سعيد حناوي

16 - محمود رجب سلطان جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    8684 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع    1125 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم طريق زيد - بملك / حاتم احمد نبيل ابراهيم

17 - السيد عبدالسلم خليفه عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    6635 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع    593 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم ابوجنشو ملك/ حجاج احمد محمد غانم

18 - احمد محمد حافظ متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    6448 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع    136 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله النصارية بملك/خديجة 

السيد محمد رجب

19 - مصطفى محمد عويس امام تاجر فرد سبق قيده برقم    4398 قيد فى 15-06-2008 برقم ايداع    237 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ش العدل من شارع 

الجمهوريه -بندر ابشواي - بملك / السيد محمد احمد ضيف

20 - محمود مصطفى محمود عجمي تاجر فرد سبق قيده برقم    9275 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع الجلء - ابو جنشو - بملك / 

مصطفي محمود عجمي

21 - عبدالنبي احمدي عبدالهادي حمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8292 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله قارون الخلطه - 

بملك / سعيد مبارك عبدالنبي

22 - بدوى رزق عبد ربه خلف تاجر فرد سبق قيده برقم    9414 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    1583 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الجيلني - بملك /مصطفي رزق عبد ربه 

خلف

23 - ياسر احمد على شحات تاجر فرد سبق قيده برقم    2117 قيد فى 12-03-2002 برقم ايداع    84 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنولن بجعله ابو كساه - بملك / علي 

عبدالحميد خضر

24 - مصطفى قطب عبد العال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3278 قيد فى 07-11-2005 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله/خلف النساجون 

اول الطريق بملك ناصر قطب عبدالعال احمد
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النشاط

1 - سامح عبدالعاطي ابوالعل عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  4940 قيد فى 26-04-2011 برقم ايداع    

196وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / بيع مواد غذائيه

2 - محمد مختار حماد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  8176 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع    63وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره الكرتون وخردة وورق الدشت 

والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر والنترنت والدويه (وتجاره الورق وتوريد بلتات 

خشب

3 - حاتم شعبان عبدالتواب شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  9285 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    1311

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تجارةاعشاب ونباتات عطريه وتجارة 

اعلف ومنشر تجفيف وتجهيز اعشاب

4 - محمود عبدالقادر عطيه عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  5785 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع    

46وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب لعمال المقاولت العامه

5 - رضا محمد فؤاد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  10107 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    1929وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة وتصدير جميع المنتجات

6 - احمد محمود عبد العزيز ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  7639 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    144

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب لعمال التصدير والستيراد )

فيما عدا المحظور منه قانونا(

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

تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المحظور 

منه قانونا وتجارة حاصلت زراعيه

8 - عبدالنبي احمدي عبدالهادي حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8292 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    291

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله معرض لتجارة الجهزه الكهربائيه

9 - ممدوح رجب اسماعيل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  3857 قيد فى 24-09-2006 برقم ايداع    818

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب لعمال الستيراد والتصير )فيما 

عدا المحظور منها قانونا ( والتوريدات العموميه واستثمار وتسويق وتطوير عقاري  وخدمات لوجيستيه

10 - بلل علي عبدالتواب علي تاجر فرد سبق قيده برقم  10083 قيد فى 01-11-2022 برقم ايداع    1866

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة منظفات

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7544 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2018  برقم ايداع 1,561.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها / نجم الشمال للمقاولت المتكامله 

والرصف والطرق والتوريدات

2 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7821 وتم ايداعه بتاريخ   

m g  ( 12-05-2019  برقم ايداع 473.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب ام جي تريدنج

trading ( للتصدير

3 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7131 وتم ايداعه بتاريخ   

10-04-2018  برقم ايداع 482.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ل يوجد

4 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9285 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2021  برقم ايداع 1,311.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها / ايفر هيربس لتجارة العشاب 

والنباتات العطريه وتجارة العلف ومنشر تجفيف وتجهيز العشاب

5 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5785 وتم ايداعه بتاريخ   

01-02-2015  برقم ايداع 46.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها انجاز ماتيك للمقاولت العامه

6 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10107 وتم ايداعه بتاريخ   

09-11-2022  برقم ايداع 1,929.000 الى : تعديل السمه التجارية بجعلها ديورا هايبردز للتجارة والتصدير

7 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1350 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-1999  برقم ايداع 386.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها ثري أم للمقاولت المتكاملة

8 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6670 وتم ايداعه بتاريخ   

24-07-2017  برقم ايداع 657.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها/معرض المودة لتجارة السيارات

9 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7639 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2019  برقم ايداع 144.000 الى : تعديل السمة التجارية بجعلها ايماف للتصدير والستيراد

10 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10083 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2022  برقم ايداع 1,866.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الحياه للمنظفات

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - حسن محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    6940 قيدت فى 26-12-2017 برقم ايداع   1253 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب لنحلل الشركة تمام تصفيتها
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رأس المال

1 - وليد صلح عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9454 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    1697

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000,000.000

العناوين

النشاط

1 - سيد عبدالرحمن بيومي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9945 قيدت فى 28-08-2022 برقم ايداع    

1313 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض من تكوين الشركة بجعلها / توريدات 

) فيما عدا توريدات العماله والدويه والكمبيوتر والنترنت ( وتعبئه وتوزيع وتصنيع مستحضرات تجميل لدي 

الغير وتصدير ) فيما عدا المحظور منه قانونا ( .

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - ريه عبدالجيد نصار غريب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9454   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   1697 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  واستلمها كافة حقوقها القانونيه

2 - نجوي محمد طلب محجوب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9454   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   1697 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  واستلمها كافة حقوقها القانونيه

3 - نهال صلح عطيه سلمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9454   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   1697 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  واستلمها كافة حقوقها القانونيه

4 - احمد صلح عطيه سلمه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9454   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   1697 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  واستلمه كافة حقوقه القانونيه
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تجديد افراد

1 - السيد محمد احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1587   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

624 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

2 - محمد صلح عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5377   قيدت فى   02-01-2013 برقم ايداع    9 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

3 - سيف النصر علي سيف النصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6825   قيدت فى   22-10-2017 برقم 

ايداع    963 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

4 - حسن محمود محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6526   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

333 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

5 - صوفى عتريس حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1446   قيدت فى   22-02-2000 برقم ايداع    41 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-21

6 - عبدالدايم محمد دسوقى ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6886   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

1102 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

7 - سيد دسوقي عبدالحميد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6913   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

1184 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

8 - سعد محمود سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5263   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    361 

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

9 - احمد السيد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5780   قيدت فى   21-01-2015 برقم ايداع    

33 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

10 - ربيع محمد عبدالحميد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6342   قيدت فى   15-11-2016 برقم 

ايداع    786 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

11 - على عبد الجيد محمود درهان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6854   قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    

1018 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

12 - محمد مصطفى عمر لطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6515   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

304 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

13 - وليد احمد عبد السميع عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6911   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    1182 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

14 - مرقس ملك اسكندر سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4248   قيدت فى   01-10-2007 برقم ايداع    

520 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

15 - محمد ربيع عبدا ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5341   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

554 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

16 - محمد عجمى احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6425   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

17 - احمد محمد حافظ متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6448   قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    

136 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

18 - السيد دياب السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6546   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

385 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

19 - محمود السيد عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6788   قيدت فى   01-10-2017 برقم 

ايداع    886 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

20 - رحاب ابراهيم صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6963   قيدت فى   10-01-2018 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

21 - كمال مصطفى احمد عبد الل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3388   قيدت فى   27-12-2005 برقم ايداع    

860 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26
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22 - اميل نعيم مجلى يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4002   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

50 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

23 - محمد عبدا جوده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4134   قيدت فى   08-05-2007 برقم ايداع    

269 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

24 - على محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6595   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

503 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

25 - محمود عزت محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6670   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

26 - عبد المجيد عبد ا عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1708   قيدت فى   14-11-2000 برقم 

ايداع    437 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13

27 - ابراهيم عبدالعظيم محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6449   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    137 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

28 - عيد محمد حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3227   قيدت فى   02-10-2005 برقم ايداع    

619 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-01

29 - محمد حسين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4196   قيدت فى   01-08-2007 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

30 - رمضان محمد عبدا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6832   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

974 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

31 - اشجان عبد الحليم على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   984   قيدت فى   07-11-1998 برقم 

ايداع    318 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-06

32 - هانى نادى عطيه حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4921   قيدت فى   04-04-2011 برقم ايداع    149 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

33 - حمدى داود عبدا علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6844   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    

1006 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

34 - مصطفى محمد يونس عبد العليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3232   قيدت فى   08-10-2005 برقم 

ايداع    625 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

35 - مجدى فتحى على الصايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3651   قيدت فى   20-04-2006 برقم ايداع    

468 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

36 - محمد حمدى ابوالقاسم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6810   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

934 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

37 - حازم مصطفى عبد المجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4308   قيدت فى   22-01-2008 برقم 

ايداع    26 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

38 - حازم مصطفى عبد المجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4308   قيدت فى   05-07-2009 برقم 

ايداع    261 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

39 - عبدالغفار مصطفى محمد محمد نبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6306   قيدت فى   2016-10-23 

برقم ايداع    717 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

40 - عمرو بليدى محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6363   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    

830 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - حمادة نمر عبد العزيز عبد القادر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4221  قيدت فى  2007-08-29 

برقم ايداع   459 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

2 - حسن محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6940  قيدت فى  26-12-2017 برقم ايداع   

1253 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

3 - تعديل اسم الشركة بجعلها بدوي السيد علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6126  قيدت فى  

10-04-2016 برقم ايداع   269 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2026  12:00:00ص

4 - ايوب مصطفى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6195  قيدت فى  16-06-2016 برقم ايداع   

409 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  12:00:00ص

5 - نصار سليمان حامد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2345  قيدت فى  22-03-2003 برقم 

ايداع   78 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2023  12:00:00

ص

6 - مصطفى محمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2082  قيدت فى  19-01-2002 برقم ايداع   

21 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00ص

Page 20 of 20 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


