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قيود أفراد

1 - محمود احمد خميس طه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2507 ورقم 

قيد 11793    محل رئيسى  عن مطحن بن, بجهة محافظة الفيوم عماره 16 شقه 3 مساكن بنك السكان بندر 

طاميه بملك/ احمد خميس طه على

2 - محمد احمد السيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2513 ورقم 

قيد 11794    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع باب وشباك, بجهة محافظة الفيوم فيديمين مركز سنورس بملك/ 

اسماء ربيع رمضان

3 - سمير حمدى رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2514 

ورقم قيد 11795    محل رئيسى  عن بيع زيوت السيارات وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم خلوصى فانوس مركز 

طاميه بملك/ حمدى رمضان محمد

4 - رجب حسن عبدالمولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

2515 ورقم قيد 11796    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت والمن والحراسه, بجهة محافظة الفيوم منشاة الجمال مركز طاميه بملك/ ممدوح حسن عبدالمولى محمد

5 - امير سامى منير ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2517 

ورقم قيد 11797    محل رئيسى  عن تجارة المونتال, بجهة محافظة الفيوم شارع المستشفى بندر طاميه بملك/ 

فارس فريد لطيف

6 - احمد رمضان على عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2518 

ورقم قيد 11798    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزه, بجهة محافظة الفيوم شارع بورسعيد بندر سنورس 

بملك/ محمد عبدالحميد محمد زيدان

7 - ابرام عاطف جرجس مرسيس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

2519 ورقم قيد 11799    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار واكسسوارات وكماليات السيارات, بجهة محافظة 

الفيوم بجوار مصنع الثلج مركز سنورس بملك/ ممدوح عيد السيد

8 - خطاب محمد خطاب فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 2523 

ورقم قيد 11800    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم منشاة الجمال - طاميه - ملك / محمد 

خطاب فرحات

9 - احمد شعبان اسماعيل بهلول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2527 

ورقم قيد 11801    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليات, بجهة محافظة الفيوم الطريق الول بجوار مصنع 

العلف  جرفس مركز سنورس بملك/ عزام سيد رمضان

10 - داليا طارق صفوت عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2528 ورقم قيد 11802    محل رئيسى  عن معرض لبيع المراتب والسجاد وجميع مشتملته, بجهة محافظة 

الفيوم شارع 23 يوليو بندر طاميه بملك/ اسحق ناروز جرجس

11 - عصام احمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

2529 ورقم قيد 11803    محل رئيسى  عن بيع الدواجن الحيه والمجمده, بجهة محافظة الفيوم شارع السوق 

بندر طاميه بملك/ يونس عبدالحميد صالح بلل

12 - سعيد جبر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2531 ورقم 

قيد 11804    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم منشاة الجمال مركز طاميه بملك/ 

مصطفى جبر احمد

13 - شريف عبدالناصر عبدالظاهر عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 2532 ورقم قيد 11805    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المحظور منها قانونا, 

بجهة محافظة الفيوم ابو طالب مركز طاميه بملك/ رمضان راتب مصطفى
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14 - محمود فرج غلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 2547 

ورقم قيد 11807    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم خلوصى فانوس مركز طاميه 

بملك/ محمد فرج غلب محمد

15 - عثمان جمعه عمر عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 2550 

ورقم قيد 11808    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم منشاة الجمال مركز طاميه بملك/ 

محمود حمعه عمر عبدالغنى

16 - احمد محمود مسعود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 2551 

ورقم قيد 11809    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم منشاة الجمال مركز طاميه بملك/ 

عواطف السايح حسين

17 - حماده محمود احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

2553 ورقم قيد 11810    محل رئيسى  عن تجارة الخضار والفاكهه, بجهة محافظة الفيوم عزبة عوض صميده 

م دكم مركز سنورس بملك/ محمود احمد عبدالرحمن

18 - عيد رجب عزيز بركات تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2557 

ورقم قيد 11811    محل رئيسى  عن ورشة اخشاب, بجهة محافظة الفيوم عزبة القاضى المظاطلى مركز طاميه 

بملك/ رمضان رجب بركات

19 - نهى محمد السيد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

2561 ورقم قيد 11812    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قرية الصلح 

الزراعى م الجمال مركز طاميه بملك/ محمد صالح الساعدى

20 - حسن سيد جمعه بطران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2562 

ورقم قيد 11813    محل رئيسى  عن كارة لتربية الماشيه وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة حنس مركز 

سنورس بملك/ بدريه على على

21 - احمد محمد شعبان ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 2563 

ورقم قيد 11814    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم دار السلم مركز طاميه بملك/ 

محمد شعبان ابو زيد

22 - هدى فتحى عنتر عويس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2568 

ورقم قيد 11815    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم بيهمو مركز سنورس بملك/ حماده نادى 

رمضان عبدالعزيز

23 - جنيدى عيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2575 

ورقم قيد 11816    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم فرقص مركز طاميه بملك/ نبيل 

بشير على مفتاح

24 - حجاج احمد رمضان عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

2576 ورقم قيد 11817    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم قرية الجمهوريه - 

كوام اوشيم - طاميه - ملك / محمد دياب عبدالحميد

25 - اسلم نصر احمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2578 

ورقم قيد 11818    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم الجديد امام قاعة الجزيره 

بندر سنورس ملك/ ورده اسماعيل عيسى عمر

26 - فادى محسن قرياقص حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2582 

ورقم قيد 11819    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم شارع 23 يوليو بندر طاميه 

بملك/ محسن قرياقص حبيب خليل
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27 - عمر رمضان سنوسي على تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

2597 ورقم قيد 11820    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة الفيوم فانوس مركز طاميه بملك/ سلوى سيد محمد طايع

28 - دياب عبدالفتاح دياب ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

2598 ورقم قيد 11821    محل رئيسى  عن صيدليه بيطرية ولقاحات, بجهة محافظة الفيوم طريق كفر محفوظ 

- طاميه - ملك / حنان محمد على

29 - اسعد عطيه جريس اسعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 2604 

ورقم قيد 11822    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الفيوم شارع الجبل - بندر طاميه - ملك / 

كرم فوزى رشدى

30 - نجلء محمد مؤمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2608 

ورقم قيد 11823    محل رئيسى  عن تربية مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفر عميره مركز طاميه 

بملك/ راضى حسن حسين محمد

31 - محمود احمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 2609 

ورقم قيد 11824    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات ومواد البناء, بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديده 

مركز سنورس بملك/ احمد عبدالعزيز جاد على

32 - المعتز بال عبدالفتاح احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 2618 ورقم قيد 11825    محل رئيسى  عن تجارة اكسسوار وقطع غيارا السيارات, بجهة محافظة الفيوم 

امام الزراعه جرفس مركز سنورس بملك/ محمد شعبان احمد عبدالفتاح

33 - هانى عادل عبده داود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2620 ورقم 

قيد 11826    محل رئيسى  عن محل بيع الوميتال, بجهة محافظة الفيوم ش المستشفى بندر طاميه بملك/ عادل 

حبيب جرجس

34 - ياسمين على فراج ادريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2621 

ورقم قيد 11827    محل رئيسى  عن تجارة بقاله, بجهة محافظة الفيوم عزبة تادرس مركز سنورس بملك/ 

مشهور قرنى السيد

35 - حمدى عبدا سيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 2625 

ورقم قيد 11828    محل رئيسى  عن تربية وتجارة المواشي, بجهة محافظة الفيوم عزبة ابو حسن الفراقصه 

مركز طاميه بملك/ عيد علم معروف

36 - وليد عبدالعظيم محفوظ السيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

2632 ورقم قيد 11830    محل رئيسى  عن تجارة الملبس, بجهة محافظة الفيوم شارع 23 يوليو عمارة على 

يوسف بندر طاميه بملك/ محمد على احمد يوسف

37 - عبدالرحمن سيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2639 

ورقم قيد 11831    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الفيوم ش ناصر بندر سنورس بملك/ ام هاشم 

السيد عبدالقادر

38 - جميله محمد نجيب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 2642 

ورقم قيد 11832    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزليه, بجهة محافظة الفيوم جبله مركز سنورس بملك/ عيد 

محمد صالح امام

39 - خميس احمد محمد خميس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2646 

ورقم قيد 11833    محل رئيسى  عن تجارة اللت المستعمله )توك توك وموتوسكلت (, بجهة محافظة الفيوم 

عزبة ابوسعاد - سنورس - ملك / خالد موسى عبدالعزيز
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40 - حلوتهم سيد عبدالعليم شلقانى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 2647 

ورقم قيد 11834    محل رئيسى  عن كشك بقاله, بجهة محافظة الفيوم شارع النهضه بندر طاميه -ملك /مركز 

ومدينة طاميه

41 - عبدالسيد رشدى عبدالسيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

2651 ورقم قيد 11835    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم بندر طاميه - المدينه 

الصناعيه- بملك / عيسى رشدى عيد

42 - رامى ماهر وليم خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2653 ورقم 

قيد 11836    محل رئيسى  عن صنع اثاث, بجهة محافظة الفيوم الروضه - ملك / ماهر وليم خليل

43 - سعد احمد حسن فتح الباب تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2655 

ورقم قيد 11837    محل رئيسى  عن كاره لتربية المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم سنهور البحريه - 

سنورس - ملك / وليد سعد احمد

44 - طه محمد محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2656 

ورقم قيد 11838    محل رئيسى  عن كارة لتربية المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم كفر فزاره - سنورس 

- ملك / محمود ربيع محمود

45 - محمد رجب عبدالفتاح على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 2663 

ورقم قيد 11839    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة الفيوم الروبيات مركز طاميه بملك/ ربيع عبد الفتاح على محمد

46 - حسين شوقى ابو ضيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

2665 ورقم قيد 11840    محل رئيسى  عن تربية مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة القرية منشاة 

الجمال مركز طاميه بملك/ منصور على عطيه عوض

47 - محمد على صالح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2666 

ورقم قيد 11841    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الفيوم عزبة حنا صالح البحريه فانوس 

مركز طاميه بملك/ احمد على صالح ابراهيم

48 - اسماء عبدالحميد عيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 2667 

ورقم قيد 11842    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبليات, بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديده مركز 

سنورس بملك/ ربيع عمر محمد

49 - عزت عبدالستار سعداوى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

2668 ورقم قيد 11843    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليات, بجهة محافظة الفيوم الكعابى الجديده مركز 

سنورس بملك/ صلح رجائى عبدالباقى

50 - شعبان احمد محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 2671 

ورقم قيد 11844    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الفيوم المقيرشه الروضه مركز طاميه بملك/ 

يحيى عبدا محمد عويس

51 - محمد سيد عبدالجواد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2672 ورقم قيد 11845    محل رئيسى  عن تربية المواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة فايز القديمه 

مركز طاميه بملك/ محمود مجدى غانم

52 - محمد جمعه محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

2679 ورقم قيد 11847    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الفيوم قرية الجمهوريه كوم 

اوشيم مركز طاميه بملك/ مهدى جمعه محمد عبدالجواد
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53 - محمود مهدى عبدالواحد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2685 ورقم قيد 11848    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال داخل ج م ع بعد الحصول على التراخيص 

االلزمه, بجهة محافظة الفيوم كوم اوشيم مركز طاميه بملك/ سيد حسن سرحان سليمان

54 - على عيد عبدالحليم عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

2686 ورقم قيد 11849    محل رئيسى  عن تصنع اخشاب وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم عزبة جرين التفتيش 

المظاطلى مركز طاميه بملك/ احمد عيد عبدالحليم عبدالواحد

55 - سامح مصطفى احمد تونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2701 

ورقم قيد 11850    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم خلف كافتيريا دقدق منشاة 

الجمال مركز طاميه بملك/ ابراهيم عبدالتواب ابراهيم

56 - حسن محمد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2702 

ورقم قيد 11851    محل رئيسى  عن بيع حديد الخرده, بجهة محافظة الفيوم طريق السكه الزراعيه دار السلم 

مركز طاميه بملك/ خالد عبدالحميد محمد عوض

57 - خالد عبدالحميد محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

2703 ورقم قيد 11852    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الفيوم دار السلم مركز طاميه بملك/ 

حسن محمد احمد مصطفى

58 - فرج رمضان عبد المجيد عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

2705 ورقم قيد 11853    محل رئيسى  عن تجارة البقاله, بجهة محافظة الفيوم منشاة طنطاوى مركز سنورس 

بملك/ نجاح ابراهيم حسن ابراهيم

59 - جمال فتحى معوض ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2706 

ورقم قيد 11854    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخل ج م ع فيما عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الفيوم دوار جبله مركز سنورس بملك/ حمدى معوض ابراهيم

60 - ماجده عبدالنبى رجب حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

2708 ورقم قيد 11855    محل رئيسى  عن  بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الفيوم شارع المدارس بندر 

طاميه بملك/ محمد احمد يوسف

61 - مصطفى ياسر مغيره روبى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2713 

ورقم قيد 11856    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وتجارتها, بجهة محافظة الفيوم المقاتله مركز طاميه 

بملك/ ياسر مغيره روبى محمود

62 - جبريل سلمه راغب عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

2718 ورقم قيد 11857    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات وتغيير زيوت السيارات, بجهة محافظة الفيوم كوم 

اوشيم مركز طاميه بملك/ باتعه عبدالواحد على اسماعيل

63 - اسلم خالد عوض سيد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2719 

ورقم قيد 11858    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه, بجهة محافظة الفيوم عمارة القاضى بندر طاميه 

بملك/ محمد عبدربه سيد عبدربه

64 - رمضان رشاد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2723 

ورقم قيد 11859    محل رئيسى  عن مستودع دقيق, بجهة محافظة الفيوم منشاة الجمال مركز طاميه بملك/ 

رجب رشاد محمد
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فروع الفراد

1 - محمد خميس عوض سليمان  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   2641 ورقم قيد   11732  محل فرعى  

عن تجارة الملبس  بجهة محافظة الفيوم افتتاح فرع بناحية شارع المستشفى بندر طاميه بملك/ عبدالحميد عبدالفتاح 

حسونه حريدى _ونشاطه/ تجارة الملبس

قيود الشركات

1 - ام هاشم محمد محمود ابو كاسب وشريكها شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    2629 ورقم قيد  11829    مركز عام  عن بقاله تموينيه  بجهة محافظة الفيوم شارع احمد 

شوقى بندر سنورس بملك/ اسماعيل محمد محمود

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - نجلء محمد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4415 قيد فى 25-09-2007 برقم ايداع  649 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

2 - محمود حفنى بكرى سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6834 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع  956 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

3 - ربيع جمعه محمود جارحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10876 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  4086 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

4 - بدرى عبدالرازق حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11314 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع  818 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

5 - محمود عبد الغفار حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6488 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع  690 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

6 - كريم نورالدين عبدا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   11099 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  327 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

7 - حجاج احمد رمضان عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11701 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع  

2180 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

8 - خليل زكريا على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11047 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع  197 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

9 - احمد صالح الساعدى مصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   11211 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع  571 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

10 - محمود محمد عيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   11453 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  1136 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

11 - احمد جمعه قرنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10545 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع  1763 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للفرع

12 - سحر حسن ابو الليل احمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   11498 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

1286 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

13 - حماده سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3275 قيد فى 12-12-2005 برقم ايداع  534 وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

14 - امال محمد عبدالعليم مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8206 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع  81 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

15 - حامد عبدالرحمن محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9324 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  1201 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

16 - يوسف شعبان يحى عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9902 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

1129 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

17 - محمد حسنى يحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10536 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  2138 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

18 - احمد عامر شحاته سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   11372 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  921 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

19 - هشام يحيى عبدالسلم عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8624 قيد فى 22-09-2019 برقم ايداع  

1119 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

20 - ايمن احمد عبدالعزيز عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10335 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

1801 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

21 - ايهاب سعد سلطان عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10206 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

1599 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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22 - ايهاب سعد سلطان عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10206 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع  

1687 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لشطب المحل الرئيسى

23 - عبير نبيل مجلى بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4328 قيد فى 10-07-2007 برقم ايداع  506 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

24 - حسان محمود احمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   6198 قيد فى 18-09-2013 برقم ايداع  482 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

25 - شعبان سعد نعسان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9847 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  1018 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

26 - محسن ربيع عبد الرحمن امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   11406 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  

1000 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

27 - عبدا رمضان عبدالنبى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11030 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  

142 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

28 - احمد خميس متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11282 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  741 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

29 - فاتن حماده ابو الحسن عبدالعليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9397 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

1337 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

30 - ربيع خميس عبدالظاهر عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9410 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  

12 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

31 - وليد محمد غانم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10543 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  2146 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

32 - ريمون ثابت توفيق معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   11635 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  1858 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

33 - عمرو عبدالظاهر فوزى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7617 قيد فى 07-11-2017 برقم ايداع  

1014 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

34 - جبريل سلمه راغب عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8703 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  

1300 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة نهائيا

35 - محمد ربيع طلبه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7955 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع  953 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

36 - محمد حسنى جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10978 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  22 وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

37 - مصطفى سيد سنوسي على  تاجر فرد سبق قيده برقم   11059 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  241 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

38 - فرج سعد عبدالمجيد مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11162 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  473 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

39 - قرنى محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1893 قيد فى 17-02-2001 برقم ايداع  65 وفى تاريخ  

27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

40 - محمد ربيع عبد الرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7097 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع  685 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

41 - حسين حداد ابو سيف فضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8137 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع  1577 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

42 - محفوظ عطا فرج ا بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1931 قيد فى 01-04-2001 برقم ايداع  123 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

43 - حسين محمد حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   6183 قيد فى 21-08-2013 برقم ايداع  438 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - هانى عبد الرافع عبد السلم سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7784 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع  

324 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا

45 - محمد نور الدين عبدا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8639 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

2826 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره للرئيسى الخر

46 - محمود عيد عبدالحليم مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   11066 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  255 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجاره نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - فرحات عزت جمعه عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   8641 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع   1153 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - محمد شعبان رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10766 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   3005 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

3 - محمد على عبدا مجاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   11367 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   913 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

4 - عمرو رمضان فيصل جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   2969 قيد فى 08-02-2005 برقم ايداع   43 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

5 - جمعه حمدى عبدالسلم عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   11385 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع   

950 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

6 - احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   11784 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع   

2486 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

7 - احمد سلمه احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   9759 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع   828 فى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد على مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10464 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   2023 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - نوره يونس عدلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10685 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع   2878 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

10 - رجب موسي على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   10843 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع   4028 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

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

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - ابراهيم سويحه جرجس سويحه تاجر فرد سبق قيده برقم   9811 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   

953 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - حازم عبدالباقى توفيق عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   11689 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع   

2130 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

14 - كرم كمال خليل بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم   1971 قيد فى 29-04-2001 برقم ايداع   177 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - عمرو محمد عبدالمولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   8082 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع   

1352 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

16 - احمد محمد شعبان ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   11814 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع   2563 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

17 - رجب محمد رجب ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم   7319 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع   65 فى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - على ربيع محمود عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   9457 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع   142 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - محمود عبد الغفار حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    6488 قيد فى 01-12-2014 برقم ايداع    690 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شطب المحل الرئيسى الخر

2 - ابراهيم سويحه جرجس سويحه تاجر فرد سبق قيده برقم    9811 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    

953 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله عزبة بشير 

معصرة صاوى مركز طاميه بملك/ صموئيل ابراهيم سويحه جرجس

3 - احمد سيد قرنى ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم    10945 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    4590 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ارض اسامه الشيمى دار 

السلم مركز طاميه بملك/ سيد قرنى ايوب

4 - حازم عبدالباقى توفيق عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم    11689 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع    

2130 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله شارع السلم 

بندر طاميه بملك/ احمد جمعه ابو زيد خليل

5 - محمد خميس عوض سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    11732 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع    

2311 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع بناحية شارع المستشفى 

بندر طاميه بملك/ عبدالحميد عبدالفتاح حسونه حريدى _ونشاطه/ تجارة الملبس

6 - كريمه محمد خليل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    6777 قيد فى 07-09-2015 برقم ايداع    769 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله بجوار الداره الزراعيه 

بندر طاميه بملك/ ربيع محمد احمد عبدالباقى بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية طاميه للصلح الزراعي

7 - عرفة سيد حسين فاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    7628 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    1030 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان بجعله ش النهضه امام البنك 

الهلى  بندر طاميه بملك/ ابراهيم محمود عزت عبدالستار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - ابرام عزت ايوب جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  7283 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع    1142وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عامه

2 - احمد مصطفى محمود عبدالتواب تاجر فرد سبق قيده برقم  11780 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

2457وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ورشة تصنيع موبليات

3 - على محمد محمود السيد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  4460 قيد فى 25-10-2007 برقم ايداع    709

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مخبز بلدى نصف الى

4 - هانى عويس سلطان عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  8640 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع    

1152وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مصنع حقن بلستيك

5 - عمرو رمضان فيصل جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2969 قيد فى 08-02-2005 برقم ايداع    43

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تعبئة مواد غذائيه يدويا

6 - ايمن مصطفى عبدالجواد سنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم  11792 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

2505وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله معرض لتجارة الموتوسيكلت 

والتريسكلت وقطع الغيار

7 - كارم محمود عبد الرزق شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  6598 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع    

1810وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب نقل عمال داخل ج م ع 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه

8 - محمد خالد انور على تاجر فرد سبق قيده برقم  10915 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    4537وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب نقل بضائع داخل ج م ع بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه

9 - نوره يونس عدلى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10685 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    2878وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / تربية النحل وانتاج العسل وتجارتها

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

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مدشة غلل وتجارة اعلف

11 - سوميه سعد عبدالهادى عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  9242 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    

1020وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة اكسسوارات حريمى

12 - احمد محمد شعبان ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11814 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    2563

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عامه ومصاعد 

كهربائيه وسللم متحركه

13 - رجب محمد رجب ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  7319 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    65وفى 

تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجارة وتصنيع خامات العلف

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8640 وتم ايداعه بتاريخ   

30-09-2019  برقم ايداع 1,152.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مصنع ميلنو لحقن البلستيك

2 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11796 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 2,515.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الحمد للمقاولت العامه والتوريدات

3 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11667 وتم ايداعه بتاريخ   

29-09-2022  برقم ايداع 2,001.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها اورجا دجاج لتجارة الدواجن

4 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11792 وتم ايداعه بتاريخ   

30-11-2022  برقم ايداع 2,505.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها معرض البدر لتجارة الموتسيكلت 

والتريسكلت وقطع غيارها

5 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6598 وتم ايداعه بتاريخ   

01-03-2015  برقم ايداع 1,810.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مكتب الشاهين لنقل العمال

6 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7691 وتم ايداعه بتاريخ   

08-01-2018  برقم ايداع 19.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها المتحده للمقاولت العامه وتوريد مواد 

البناء

7 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9650 وتم ايداعه بتاريخ   

you 07-04-2021  برقم ايداع 578.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها / يو

8 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11819 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2022  برقم ايداع 2,582.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها كيان للمقاولت العامه

9 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9242 وتم ايداعه بتاريخ   

MARLEEN  ( 01-11-2020  برقم ايداع 1,020.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها مارلين جولرى

JEWELRY( للكسسوارات الحريمى

10 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11814 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2022  برقم ايداع 2,563.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها ايون AEON للمقاولت 

العامه

11 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7319 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2017  برقم ايداع 65.000 الى : تعديل السمه التجاريه بجعلها الرحاب لتجارة وتصنيع خامات 

العلف

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مجدى جرجس حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8194 قيدت فى 14-01-2019 برقم ايداع   44 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل انحلل الشركه وتمام تصفيتها نهائيا

2 - رمضان رشاد محمد سليمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    6733 قيدت فى 28-07-2015 برقم 

ايداع   665 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل انحلل الشركه وتمام تصفيتها نهائيا

رأس المال

العناوين

1 - غاز العتصام للتجارة والخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     4463 قيدت فى 10-04-2018 برقم 

ايداع    1906وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الكيلو 74 طريق اسيوط 

الغربى - منشاة الجمال ملك / المعتصم بال سمحى حسين ابوبكر

2 - المعتصم بال سمحى حسين محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4463 قيدت فى 10-04-2018 برقم 

ايداع    1906وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الكيلو 74 طريق اسيوط 

الغربى - منشاة الجمال ملك / المعتصم بال سمحى حسين ابوبكر

النشاط

1 - سالم مهدى مهيوس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9150 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع    814 

وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل الغرض من تكوين الشركه بجعله المقاولت العامه 

والستثمار العقارى
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الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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تجديد افراد

1 - نجلء محمد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4415   قيدت فى   25-09-2007 برقم ايداع    

649 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

2 - امل كمال عبدالرحمن حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5872   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

486 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

3 - محمد احمد صادق مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4490   قيدت فى   12-11-2007 برقم ايداع    

765 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

4 - رجب سيد على عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4905   قيدت فى   23-02-2009 برقم ايداع    

105 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-22

5 - سيد نعيم على عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5231   قيدت فى   09-02-2015 برقم ايداع    

141 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-08

6 - سيد نعيم على عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5231   قيدت فى   06-07-2010 برقم ايداع    

343 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

7 - على محمد محمود السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4460   قيدت فى   25-10-2007 برقم ايداع    

709 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

8 - نشوى شحاته محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5698   قيدت فى   29-12-2011 برقم ايداع    

858 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-12-28

9 - رمضان كامل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3443   قيدت فى   13-03-2006 برقم ايداع    

222 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

10 - مديحه عويس ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4291   قيدت فى   11-06-2007 برقم ايداع    

446 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

11 - عامر يسرى حلمى عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6908   قيدت فى   16-02-2016 برقم 

ايداع    126 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

12 - حماده سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3275   قيدت فى   12-12-2005 برقم ايداع    

534 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-12-11

13 - محمد على عبد الغنى نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7691   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

19 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

14 - مينا نادى عزيز غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7320   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

15 - عبد الرحمن محمد عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6866   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    

8 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

16 - عبير نبيل مجلى بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4328   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

17 - محمد احمد محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4492   قيدت فى   13-11-2007 برقم ايداع    

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

18 - صلح محمد مصطفى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5979   قيدت فى   08-11-2012 برقم 

ايداع    747 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

19 - نورا بهلول اسكندر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7594   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

20 - قطب قطب محمود فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156   قيدت فى   07-07-1996 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-06

21 - احمد محمد محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5014   قيدت فى   19-09-2009 برقم ايداع    

408 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-09-18
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22 - ابراهيم لطفى مراد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7525   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

733 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

23 - عمرو عبدالظاهر فوزى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7617   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    1014 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

24 - احمد محمد محمد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7683   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

1208 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

25 - مينا مجدى حلمى صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5094   قيدت فى   10-01-2010 برقم ايداع    

14 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-09

26 - ريهام شوقى داود سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7556   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

27 - عبدالرحمن عبدالقادرعبدالرحمن عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7701   قيدت فى   

21-01-2018 برقم ايداع    67 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-20

28 - قرنى محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1893   قيدت فى   17-02-2001 برقم ايداع    65 وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-02-16

29 - محمد ربيع عبد الرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7097   قيدت فى   15-08-2016 برقم ايداع    

685 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

30 - مصطفى عزت على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7378   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

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

31 - فاطمه عبدالهادى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4296   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

32 - ماركو صليب روفائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7036   قيدت فى   15-06-2016 برقم 

ايداع    520 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

33 - رجب محمد رجب ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7319   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

65 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

34 - محروس عبدا محمد سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7698   قيدت فى   15-01-2018 برقم 

ايداع    48 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14
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تجديد شركات

1 - شعبان عبد العزيز خميس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1964  قيدت فى  28-04-2001 برقم ايداع   

169 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  12:00:00ص

2 - محمد عبد التواب عبد الهادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2427  قيدت فى  21-12-2002 برقم 

ايداع   408 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00

ص

3 - سيد على عبد التواب سليمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2182  قيدت فى  10-02-2002 برقم 

ايداع   49 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2027  12:00:00

ص

4 - وفيق وهيب زكى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   511  قيدت فى  22-06-1997 برقم ايداع   207 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

5 - تعديل اسم وعنوان الشركه بجعله ناديه ايوب محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   7387  قيدت فى  

21-03-2017 برقم ايداع   295 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2027  12:00:00ص

6 - رضى سيد محمد عبداللطيف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4188  قيدت فى  04-04-2007 برقم 

ايداع   291 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00

ص

7 - رمضان رشاد محمد سليمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6733  قيدت فى  28-07-2015 برقم 

ايداع   665 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2025  12:00:00

ص
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