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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب عن 56251 برقم 20190430 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد يوسف سلطان ممدوح -  1

 عيد يوسف سلطان على/ ملك اطسا م الباسل قصر طريق دفنو حجز:  بجهة ، المقاوالت العمال

 مقاوالت عن 56134 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد شعبان مصطفى -  2

 محمد رمضان احمد ملك الفيوم مركز عدالن هوارة:  بجهة ، ومبانى الغير لحساب وحدادة نجارة

 تجارة عن 56141 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود ملك عجايبى عزت -  3

 جوده عزيز عبدهللا/ ملك اطسا مركز عبدالمجيد منشاة الجديده الوابور عزبة:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 56115 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدهللا عطيه عمر -  4

 على عبدهللا اكرم/ملك السنباط الفيوم م:  بجهة ، الزراعية والبذور المبيدات

 ، مواشى كارة عن 56099 برقم 20190404 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميدة عيسى سيد احمد -  5

 سيد حسين محمد لكم الفيوم مركز سيال:  بجهة

 اقمشة تجارة عن 56717 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن عالء احمد -  6

 افتتح جلهزة مالبس بيع عن عبدالرحمن عبدالرحمن ملك 57 منزل 6 ش الجديدة سويف بنى:  بجهة ، والمفروشات تنجيد

 8383 برقم 2015/6/18

 اقمشة تجارة عن 56717 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن عالء احمد -  7

 ابراهيم محمد عبير ملك الفيوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، والمفروشات تنجيد

 تجارة عن 56252 برقم 20190430 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالظاهر قطب ربيع محمد -  8

 قطب عبدالرحمن احمد/  ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، اعالف

 البقاله تجارة عن 56169 برقم 20190415 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان فارس ممدوح فارس -  9

 سلطان فارس ممدوح/ ملك اطسا مركز عبدالمجيد منشاة:  بجهة ،

 عن 56190 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى محمود عبدالفتاح عمر -  10

 عبدالكريم صالح صفاء/ملك اطسا م دفنو:  بجهة ، المتكاملة المقاوالت العمال مكتب

 ، رجالى ترزى عن 56202 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد وجيه سيد احمد -  11

 محمد ايهاب محمد/ ملك الفيوم بندر الجديد الشارع الرماد دار:  بجهة

 ماكينة عن 56216 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالواحد السيد احمد -  12

 محمد عبدالواحد السيد/  ملك اطسا مركز ظافر منشاة:  بجهة ، غالل طحن

 عن 56223 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حجازى محمود خالد -  13

 اسماعيل محمد محمد/  بملك الفيوم بندر الرماد بدار النور مسجد شارع:  بجهة ،/  كريم ايس ثالجة/   كريم ايس تجارة

 براده ورشه عن 45902 برقم 20190424 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج جرجس سعد جورج -  14

 و لالستيراد الفادى التجاريه سمته و الكمبيوتر عدا فيما عمومية توريدات و تصدير و استيراد مكتب عن رئيسى محل له:  بجهة ،

 فرج جرجس سعد/  بملك بالفيوم الصحه مديرية امام المهندس النبوى شارع فى الكائن و التوريدات و التصدير

 براده ورشه عن 45902 برقم 20190424 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج جرجس سعد جورج -  15

 فرج جرجس سعد بملك/  الفيوم زغلول سعد شارع من المتفرع طارق شارع:  بجهة ،
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 للصيانه مركز عن 56247 برقم 20190428 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سعد عيد احمد -  16

 حسن سعد عيد/بملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، القمامه وجمع والنظافه

 تجارة عن 56094 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب زكى شالبى اميمه -  17

 جمعه حمدى محمود/ ملك الفيوم بندر المسله الشرقاوى غانم تقسيم:  بجهة ، والفاكهه الخضار

 مواشي تربية عن 56089 برقم 20190403 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حتيته محمد سليم ايمن -  18

 حتيته محمد سليم/  بملك روفان عزبة اطسا مركز تطون:  بجهة ،

 تجارة عن 56151 برقم 20190414 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس مجلى حبيب سحر -  19

 رجب فاروق حسان/ملك مصطفى شارع من سابقا دروب السبع باهلل العزيز ش:  بجهة ، الخردوات

 تجارة عن 56176 برقم 20190415 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان على صالح احمد -  20

 محمد ذكى نعمه/ ملك الفيوم بالصوفى العاص بن ش:  بجهة ، تجميل ومستحضرات وخردوات صناعية منظفات

 تجاره عن 53097 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الميدومى محمدمحمد سيد محمد -  21

 والتصدير لالستيراد الميدومى التجاريه وسمته والتصدير االستيراد العمال مكتب عن رئيسى محل له:  بجهة ، السيارات غيار قطع

 عبدالتواب حامد نوال/ملك الفيوم بندر الداده حاره السالم بطل شارع فى والكائن

 تجاره عن 53097 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الميدومى محمدمحمد سيد محمد -  22

 محمد محمد على/ملك الفيوم بندر الزاوى بروست بجوار السالم بطل شارع:  بجهة ، السيارات غيار قطع

 خدمات مكتب عن 56239 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد ممدوح رباب -  23

 محمد احمد ممدوح/ ملك الفيوم مركز االعالم:  بجهة ، نظافة

 مكتب عن 56137 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المليجى احمد حسام احمد -  24

 على احمد محمد ملك الفيوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، عقارى واستثمار عمومية وتوريدات عامة مقاوالت

 ادوات بيع عن 56163 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد فتحى عبير -  25

 عبدالغنى احمد على/ملك الفيوم م صالح بنى:  بجهة ، كهربائية

 عن 56188 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد وليد -  26

 عبدالتواب عبدالحميد محمد/ملك الطبى المركز بجوار مرزوق حلمى احمد ش دقةالحا:  بجهة ، الكهربائية االدوات تجارة

 البقاله تجارة عن 56209 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل خفاجى محمد سعيد -  27

 حموده سلطان ياسر/ ملك الفيوم مركز دمو:  بجهة ،

 تجارة عن 56218 برقم 20190421 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى فؤاد مصطفى محمد -  28

 مصطفى فؤاد مصطفى/  بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 56240 برقم 20190424 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالتواب سيد حماده -  29

 ابراهيم عبدالتواب سيد/بملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، البقاله

 العمال مكتب عن 56135 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جودة على عويس حمادة -  30

 جودة على عويس شعبان ملك الفيوم مركز دسيا:  بجهة ، العامة المقاوالت

 غيار قطع عن 56080 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده بيومى حسين رجب -  31

 حميده بيومى حسين محمد/ملك اطسا م ابوجندير:  بجهة ، موتوسيكالت

 عن 56076 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على صالح الدين عماد الدين عالء -  32

 على صالح عمادالدين/  بملك الفيوم مركز دمو:  بجهة ، مكتبه
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 اسمده تجاره عن 56182 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حامد احمد هاجر -  33

 المقصود عبد محمد على ملك اطسا مركز الحامديه:  بجهة ، زراعيه تقاوى و مبيدات و

 مالبس تجارة عن 56158 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبيد احمد محمد -  34

 احمد عبيد احمد ملك اطسا مركز الخطاب ابن عمر ش:  بجهة ، جاهزة

 رحالت مكتب عن 56167 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد فرج محمود -  35

 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح/ ملك اطسا مركز شدموه النور ابو:  بجهة ، ع م ج داخل

 ورشة عن 56192 برقم 20190417 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا عبدالوهاب محمد محمد -  36

 عبدالوهاب سرور قطب/  ملك صالح بني الفيوم مركز:  بجهة ، كريتال حداده

 مكتب عن 56234 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس عبداللطيف كمال محمد -  37

 خميس عبداللطيف كمال/ ملك الفيوم مركز المقطع هوارة:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مكتب عن 56225 برقم 20190422 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود خلف مصطفى -  38

 مركز الحيط منية:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 محمود خلف ربيع/ ملك اطسا

 فيما مطبعه عن 56144 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهيب محمد محمد فاتن -  39

 احمد محمد عاطف ملك الفيوم بندر المحافظ فيال خلف الشرقى الساحل ش:  بجهة ، نت واالنتر والمجالت الصحف اصدار عدا

 مكتب عن 56138 برقم 20190410 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اسحق شاكر وليد -  40

 منية:  بجهة ، قانونا منها المحظور عددا فيما 6 لمجموعةا من 36والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 اسحق انور احمد ملك اطسا مركز الحيط

 بقاله تجاره عن 56113 برقم 20190408 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده اسكندر صبحى سامح -  41

 اسماعيل معوض ربيع/ملك الفيوم السلخانه العرب برج شارع:  بجهة ، بالجمله

 عن 56114 برقم 20190408 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دومه احمد مصطفى جمال محمد -  42

 الشيخ فؤاد احمد/ملك الفيوم الحادقة مرزوق حلمى احمد ش:  بجهة ، الطبية المستلزمات تجارة

 ورشه عن 56084 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان نجدى محسن محمد -  43

 امين سيد ايمان ملك الفيوم مركز ابجيج:  بجهة ، سيارات سمكرة

 تصوير عن 56164 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس لبيب جرجس يوسف -  44

 عمر هللا عوض عصام/اطساملك م قلهانة:  بجهة ، فوتوغرافى

 عن 56168 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب احمد محمد سيد محمد -  45

 هللا خير محمد محمود ملك الفيوم بندر الطالبات بيت بجوار الرمد مستشفى ش 10:  بجهة ، الرياضية والمالبس االحذية تجارة

 ورشة عن 56187 برقم 20190416 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد حسين محمد -  46

 ابراهيم محمد حسين/ملك الفيوم م صالح بنى:  بجهة ، نجارة

 خدمات عن 56197 برقم 20190417 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على سيد محمود -  47

 عبدهللا على سيد/  بملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، المحمول التليفون

 وتغليف تعبئه عن 56219 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل محمد احمد -  48

 احمد اسماعيل محمد/ ملك اطسا مركز الحيط منية:  بجهة ، غذائية مواد

 تجاره عن 56220 برقم 20190422 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد محمد صدقى رضا -  49

 عطيه عبدالنبى جمعه/ملك الفيوم اطسا مركز- الصعايده عزبه الحسينيه:  بجهة ، والتقاوى واالسمده الزراعيه والمخصبات المبيدات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 56228 برقم 20190422 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طنيوس ميخائيل عبدالمالك سامى -  50

 نجيب نعيم سليمان/ بملك الفيوم مركز العزب:  بجهة ، اعالف تجاره

 عن 56229 برقم 20190423 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد عبدالحميد شعيب جهاد -  51

 صالح محمد جمال/ملك يومالف بندر الوسطانى البحاى شارع 18:  بجهة ، والبويات الحدايد تجارة

 نقل مكتب عن 56243 برقم 20190429 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب رمضان خلف هانى -  52

 سعيد رجب رمضان ملك اطسا مركز الحيط منية رمزى منشاة:  بجهة ، ع0م0ج داخل عمال

 عن 39641 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض عباس رمضان حماده -  53

 الفيوم مركز البسيونيه المراكبى عزبه فى والكائن بالقطاعى اعالف تجاره عن رئيسى محل له:  بجهة ، قطن بذره معصره

 هللا عوض عباس رمضان/ملك

 عن 39641 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض عباس رمضان حماده -  54

 عباس رمضان ماهر/ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، قطن بذره معصره

 تجارة عن 56145 برقم 20190411 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد محمد احمد -  55

 مصطفى فهمى عزام/  بملك اطسا مركز  الجديده الوابور عزبة عبدالمجيد منشاة:  بجهة ، بالجمله المنزليه االدوات و المفروشات

 ورشه عن 56128 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق محمود نبيل محمود -  56

 محمود نبيل محمد/بملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة ، موبيليا تصنيع

 مكتب عن 56098 برقم 20190404 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرسول شريف على نزية -  57

 االمير منشاة:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما 6والمجموعة 19 المجموعة من 36المادة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 محمود احمد حسين ملك اطسا مركز

 تجارة عن 56119 برقم 20190409 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد توفيق حامد مصطفى -  58

 السيد بهجت احمد و عبدالنبى ربيع هشام/  بملك الفيوم للتامين مصر امام 6 عماره عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تجارة عن 56107 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد اسماعيل حسين -  59

 محمد اسماعيل احمد/  بملك اطسا مركز رمزي منشاه:  بجهة ، الغذائيه مواد تعبئه و

 ، ترزى عن 56074 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اندراوس معوض لبيب جورج -  60

 امين كريم محمد/ بملك اطسا مركز الجديده الوابور عزبه عبدالمجيد منشاه:  بجهة

 تجارة عن 56180 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صوفى قرنى محمد -  61

 عبدالرحمن محمد فاطمة/ملك الفيوم بندر المحمدية ش:  بجهة ، جاهزة مالبس

 تجارة عن 56180 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صوفى قرنى محمد -  62

 عبدالرحمن محمد فاطمة/ملك الفيوم بندر المحمدية ش:  بجهة ، جاهزة مالبس

 بيع عن 56184 برقم 20190416 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين اسماعيل طه فارس -  63

 حسين اسماعيل طه/بملك الفيوم مركز تالت سكران منشاه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 اعالف تجارة عن 56205 برقم 20190417 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج على هللا فرج على -  64

 اسماعيل ابراهيم سامي/  بملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ،

 ادوات تجارة عن 56235 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد مصطفى عبود ايمن -  65

 هللا عوض محمد جالل/ملك اطسا م قبلى الغرق:  بجهة ، منزلية

 ، مواشى كاره عن 51325 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رشاد رفعت احمد -  66

 فاطمه/ ملك الفيوم مركز سيال فى والكائن للمصوغات الزهراء التجاريه وسمته المصوغات تجاره عن رئيسى محل له:  بجهة

 سعداوى عيد عبدالعزيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، مواشى كاره عن 51325 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رشاد رفعت احمد -  67

 رشاد رفعت شريف/ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة

 عن 56248 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى عبدالتواب مصطفى خالد -  68

 عبدالتواب مصطفى محمد/ ملك الفيوم الحادقة االشراف ش 16:  بجهة ، عامه توريدات مكتب

 مكتب عن 56130 برقم 20190409 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد عبدالتواب محمد -  69

 مصطفى شارع:  بجهة ، قانونا منها المحظور و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما التصدير و االستيراد العمال

 الدين كمال محمد احمد/  بملك الفيوم بندر  حسن

 غيار قطع تجارة عن 56117 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ربيع نبيل ربيع -  70

 محمد رمضان رجب/ملك الفيوم المدابغ القبلى عامر الشيخ ش:  بجهة ، سيارات

 رخام ورشة عن 56081 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عباس قرنى عباس -  71

 مصطفى عجمى محمد/ ملك الفيوم مركز العامرية البيضا مفارق:  بجهة ،

 مكتب عن 56083 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولى مرعى هللا خير احمد -  72

 عبدالمولى مرعى هللا خير/  بملك الفيوم مركز النيل كفور:  بجهة ، المقاوالت العمال

 مكتب عن 56071 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس حسن عبدالستار محمد -  73

 قاسم حسن فوزيه/  ملك الفيوم بندر البحريه الباروديه:  بجهة ، المقاوالت العمال

 كاره عن 56162 برقم 20190414 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعداوى عبد خميس صابر -  74

 محمد احمد سهير/بملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشى

 مواد تجارة عن 56212 برقم 20190418 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد رمضان على فوزيه -  75

 دياب عبدالجواد محمد/ ملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ، غذائية

 تجاره عن 56194 برقم 20190417 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن كامل اسماعيل نوره -  76

 يوسف فوزى رمضان/ملك الفيوم مركز البسيونيه:  بجهة ، والغالل االعالف

 عن 56196 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد عصام -  77

 وليد/  ملك الفيوم بندر الطبي المركز بجوار مرزوق حلمى احمد شارع:  بجهة ، توريدات مكتب و البويات و الحدايد تجارة

 ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد

 تصليح عن 56200 برقم 20190417 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب احمد فتحى سيد -  78

 حسانين انور محمد/  بملك  الفيوم مركز الكرادسه زاوية:  بجهة ، ساعات

 مصنع عن 56226 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنيامين حنا مجدى ميالد -  79

 عبدالعليم ابراهيم سمر ملك الفيوم مركز الصناعية المنطقة 39 رقم قطعة الجديدة الفيوم مدينة:  بجهة ، موبيليات

 تسويق مكتب عن 56241 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منشاوى على حسن ليلى -  80

 سيد سيد محمود/بملك الفيوم بندر الجمهوريه شارع من متفرع بهنس حاره:  بجهة ، نظافه وخدمات عقارى

 تجارة عن 56146 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان خليل رمضان عيده -  81

 خليل رمضان فوزي/  ملك الفيوم مركز العامريه:  بجهة ، موتوسيكالت

 مكتب عن 56111 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس عوض محمد ايمن -  82

 خميس عوض محمد/ملك اطسا م عبدالمجيد منشاة:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال

 تجارة عن 56092 برقم 20190402 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالفتاح حمدى شعبان -  83

 حميده جمعه عيد/  ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، بالتجزئه زيوت تشمل و البقاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 56088 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى محمد محمود رجب -  84

 حسن السيد حماده/بملك الفيوم بندر كامل مصطفى شارع:  بجهة ، ع م ج داخل رحالت

 مقهى عن 56189 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم عبدالعظيم نبيل عبدالرحمن -  85

 قاسم عبدالعظيم نبيل/ملك اطسا مركز القاسميه:  بجهة ،

 عن 56207 برقم 20190418 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالفتاح عبداللطيف بالل -  86

 يوسف عبدهللا ليلى/ ملك اطسا مركز الباسل قصر:  بجهة ، ارز مضرب

 و حدايد عن 56217 برقم 20190421 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبى عبدالنبى الروبى ساميه -  87

 عباس عبدالعليم عفاف/  بملك اطسا مركز جندير ابو:  بجهة ، بويات

 عن 56222 برقم 20190422 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم عبدالهادى عارف محمد -  88

 منشاة:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب

 توفيق يحيى الدين حسام/ ملك اطسا مركز عبدالمجيد

 وتوزيع بيع عن 56245 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فرحات اسحق احمد -  89

 البدوى سيد خالد/ملك الفيوم بندر هللا لطف شوقى احمد ش مع العزيز عبد ش:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 ، البقاله تجارة عن 56132 برقم 20190409 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد على حنان -  90

 خليفه عبدهللا احمد/ ملك الفيوم مركز العامرية البيضا:  بجهة

 عن 56118 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنطلب عبدالتواب محمد محمود -  91

 عبدالتواب محمد تامر/  ملك الفيوم مركز صالح بني:  بجهة ، اساسات اصالح و هدم و انشاء مقاوالت مكتب

 كاره عن 56106 برقم 20190407 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى كامل لطيف ماهر -  92

 كامل كمال هدى/بملك الفيوم مركز الناصريه:  بجهة ، مواشى

 مواد تجارة عن 56156 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل انور مصطفى محمد -  93

 كامل انور مصطفى/ملك اطسا م ابوجندير:  بجهة ، بناء

 ورشه عن 56174 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد عبدالناصر طه -  94

 عبدالحميد محمد عبدالناصر/بملك الفيوم بندر تقسيم المروه شارع:  بجهة ، نجاره

 العمال مكتب عن 56172 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين طه فتحى عطاء -  95

 طه فتحى اشرف/بملك الفيوم اطسا مركز السعده:  بجهة ، العموميه المقاوالت

 عالفة عن 56179 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل موسى محمود -  96

 خليل صالح نوال/ملك  الحجر اطسا م:  بجهة ، ونخالة

 تجاره عن 56204 برقم 20190417 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد وضمع على -  97

 على محمد محمود/بملك الفيوم بندر للتامين مصر عماره خلف المسله:  بجهة ، حريمى جاهزه مالبس

 كوافير عن 56227 برقم 20190422 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سلطان عبدهللا نسمه -  98

 رجب فتحى ناصر/بملك الفيوم مركز الزملوطى:  بجهة ، حريمى

 كارة عن 56238 برقم 20190423 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق سيد  معوض صفاء -  99

 زيد ابو سيد بكري/  ملك الفيوم مركز الصالحيه:  بجهة ، مواشي

 رجالى كوافير عن 56253 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سيد رجب احمد -  100

 ابراهيم صوفى احمد/ملك الفيوم هالل مول شوقى احمد شارع:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 معمل عن 48618 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه حمد عبدالهادى محمد -  101

 السلخانه مساكن برج فى والكائن الهادى كشرى التجاريه وسمته كشرى مطعم عن رئيسى محل له:  بجهة ، كشرى وطهى تجهيز

 عبداللطيف عبدالسالم ربيع/بملك الفيوم بندر

 معمل عن 48618 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه حمد عبدالهادى محمد -  102

 مصطفى عبدالعليم احالم/بملك الفوم بندر فله تقسيم السلخانه:  بجهة ، كشرى وطهى تجهيز

 تجارة عن 56101 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحميد عاطف محمد -  103

 مسعود رجب سيد ملك الفيوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش المنورة المدينة برج:  بجهة ، واكسسوارات موبيليات

 بيع عن 56120 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحكم عبيد عبدالحكيم احمد -  104

 عبدالمعطي عادل عمر/  ملك اطسا مركز عرفه معصرة:  بجهة ، مخلالت

 عن 56122 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى السيد ياسين الدين ضياء -  105

 العشيرى عبدالرحمن ابراهيم احمد/  ملك الفيوم بندر زايد بن سيد العبودي:  بجهة ، صيانه و كمبيوتر سيبر

 كارة عن 56078 برقم 20190402 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد فتحى رمضان منى -  106

 سيد فتحى رمضان/ ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشى

 عن 56097 برقم 20190404 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عيد محمد صالح -  107

 عبدالرحمن عيد محمد/ملك اطسا م تطون:  بجهة ، المتكاملة المقاوالت العمال مكتب

 ، مغسلة عن 56085 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على كمال اشرف -  108

 عبدالباقى عبدالعظيم مختار/ ملك الفيوم للخراطه حنا ورشة امام السلخانة:  بجهة

 عن 56073 برقم 20190401 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود محمد رمضان هيثم -  109

 رجب اسحق سيد ملك الفيوم بندر المسلة العبودى عابدين برج:  بجهة ، رياضية العاب صاله

 مكتب عن 56160 برقم 20190414 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد ضياءالدين محمد -  110

 تطون:  بجهة ، قانونيا منها المحظور عدا وفيما 19 والمجموعه6 المجموعه من 36 الماده عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 محمد احمد الدين ضياء/ملك اطسا مركز

 الحدايد تجاره عن 56175 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد على منى -  111

 محمد على زايد ناصر/بملك الفيوم قايتباى شارع الصيفيه:  بجهة ، والبويات

 كريب مطعم عن 56155 برقم 20190414 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد حسين احمد -  112

 ابراهيم السيد ملكخيرى الفيوم مركز دمو:  بجهة ،

 كاره عن 56154 برقم 20190414 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد دسوقى عطيه ميالد -  113

 دسوقى عطيه عبدالمجيد/بملك اطسا مركز المحموديه:  بجهة ، مواشى

 تفصيل عن 56198 برقم 20190417 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد احمد عبدالخالق محمد -  114

 اسماعيل الجبيلي حسن/ملك الفيوم بندر الجامعة حى:  بجهة ، والقمصان المالبس

 تجارة عن 56250 برقم 20190428 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالتواب عيد هند -  115

 ابراهيم محمد رمضان/ملك الفيوم مركز دمو:  بجهة ، وتشحيم زيوت

 مطحن عن 56254 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل السيد يونس سيد -  116

 حماد قرنى حسين/  ملك الفيوم  القبليه الباروديه العالي السد شارع:  بجهة ، بن

 عن 56191 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يعقوب صموئيل هللا فرج ابانوب -  117

 عزيز كامل مريم/  بملك الفيوم بندر فارس كيمان الزراعيين مساكن بجوار مبارك:  بجهة ، العموميه المقاوالت العمال مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مطعم عن 56142 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمود ايوب محمد -  118

 المحاصيل لتسويق التعاونيه الجمعيه/  ملك فيوم االمل عمارات اسفل 9 عماره عالء احمد الشهيد شارع:  بجهة ، طعميه و فول

 الحقليه

 تجارة عن 56125 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ابراهيم فكرى محمد -  119

 جاد احمد محمد احمد/ ملك الفيوم بندر البنك بجوار للتامين مصر عمارة:  بجهة ، النظارات

 كارة عن 56109 برقم 20190407 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عطيه عبدالغنى عطيه -  120

 سيد عطيه عبدالغنى على/  ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشي

 بيع عن 56095 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد محمد محمد رقيه -  121

  اسالم و عبدهللا عبدالواحد و عادل صباح و احمد عالء/  بملك الفيوم بندر المسله عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 محمد عصام و محمد محسن و عبدالعزيز خالد و محمود

 عن 56086 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى دسوقى مرجاوى معتز -  122

 متولى دسوقى مرجاوى/ ملك الفيوم مركز الناصريه:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 تجارة عن 56159 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد ابراهيم رفاعى -  123

 على عبدالفتاح حسن/ملك الفيوم الرملة ش:  بجهة ، واصالحها والراديوهات والمنبهات الساعات

 عن 56215 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمد صالح احمد -  124

 عبدهللا على ناصر ملك اطسا مركز الباسل قصر:  بجهة ، صيدلية

 عن 56232 برقم 20190423 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم محمود فتحى صميده -  125

 على محمد على/ملك اطسا قبلى الغرق المستجده الجراى عزبه:  بجهة ، زراعيه ومبيدات اسمده تجاره

 مطعم عن 56244 برقم 20190430 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده رشاد احمد محمود -  126

 رشاد احمد عصام/  ملك  مركز بحري الغرق:  بجهة ، سريعه ماكوالت

 مكتب عن 56148 برقم 20190411 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد نبيل محمود -  127

 على احمد محمد/ ملك الفيوم المحافظة مبنى خلف دله 2:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 ، احذية تجارة عن 56127 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين جابر عيد جابر -  128

 السروجى محمود احسان/ ملك الفيوم بندر عطيه حامد ممر الحرية ش:  بجهة

 حلويات بيع عن 56129 برقم 20190409 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تادرس فايق عبدالعليم مينا -  129

 ذكى معوض عزيز/ ملك اطسا مركز بحرى الغرق:  بجهة ،

 تجارة عن 56105 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب معوض جمال هبه -  130

 ربه عبد سعد بدوي/  ملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، البقاله

 عن 41493 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف اسماعيل محمود يوسف -  131

 يوسف انور محمود ملك الفيوم مركز عبداللة منشاة:  بجهة ، الدقيق تجارة

 عن 56103 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الدين صالح محمود -  132

 عبدالمقصود عبدالمقصود محمد/بملك الفيوم مركز دمو:  بجهة ، البقاله تجاره

 مطعم عن 56108 برقم 20190407 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالغنى صبرى محمد -  133

 الديدمونى محمد هناء/بملك الفيوم فارس كيمان المصريه شارع التعاونيات مساكن 32 عقار:  بجهة ، ماكوالت وتقديم

 عن 41493 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف اسماعيل محمود يوسف -  134

 على عبدالتواب مصطفى/ بملك الفيوم مركز عبدهللا منشاة:  بجهة ، الدقيق تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كارة عن 56096 برقم 20190404 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات سعدى صبرى وحيد -  135

 فرحات سعدي صبري وجدي/  ملك  الفيوم مركز دمو منشاة:  بجهة ، مواشي

 ، مكواه عن 56075 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفتاح معوض صابر مجدى -  136

 عبدربه فتحى حسن/ملك اطسا الجديده الوابور عزبه عبدالمجيد منشاه:  بجهة

 بيع عن 56072 برقم 20190401 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حامد منصور بسمه -  137

 عوض حسن اسماعيل/  بملك اطسا مركز الحجر:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عدد اجارة عن 56166 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هاشم محمد هويدا -  138

 محمد هاشم نادية ملك الفيوم بندر السلخانة:  بجهة ، يدوية

 عن 56170 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عاصم محمد البنا حسن علياء -  139

 شعبان عبدالعظيم مصطفى ملك الفيوم بندر المبيضة الواقدى ش:  بجهة ، عمومية توريدات مكتب

 مكتب عن 56181 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد نادى يحيى طارق -  140

 نادى يحيى عزالدين/ملك الفيوم الجون الصديق ابوبكر شارع:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 56210 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على سلطان كشك محمد -  141

 حسين احمد صباح/ ملك الفيوم بندر شفا الشيخه المصرف ش:  بجهة ، العمومية التوريدات العمال

 ، البقاله تجارة عن 56230 برقم 20190423 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد ربيع احمد ياسر -  142

 عبدالفتاح رمضان محمد/  ملك الفيوم بندر العريان زنون درب:  بجهة

 تجارة عن 56143 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد محمد -  143

 محمد احمد محمد/  ملك الفيوم رحمي صيدلية خلف حرازه درب شارع:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 ، وتسالى مقله عن 56150 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان جمعه احمد منال -  144

 ثابت شاكر على/ ملك الفيوم بندر السلخانه ش:  بجهة

 كافية عن 56124 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد حسين احمد محمد -  145

 كمال رضا محمد/ ملك الفيوم بندر الزراعيين ابراج:  بجهة ،

 ، كافيتريا عن 56126 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر مشرف انور احمد -  146

 حسنى محمد احمد/  بملك الفيوم مركز االعالم:  بجهة

 تجارة عن 56079 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه عبدالتواب فتحى محمود -  147

 محمد عبدالنبى ياسر/  بملك الفيوم مركز العامريه:  بجهة ، البقاله

 تصنيع عن 56077 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادب حسان عبدالحميد حامد -  148

 ابراهيم محمود ابراهيم/  بملك الفيوم بندر السلخانه شارع:  بجهة ، احذيه

 تجاره عن 56183 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راتب عبدالهادى على اشرف -  149

 عبدالحميد عويس زكريا/ملك الفيوم هدى دحدوره كامل مصطفى شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

  بيع عن 56214 برقم 20190418 فى قيد ، 24000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زيدان رمضان حمادة -  150

 زيدان رمضان بدوى ملك الفيوم مركز العامرية حسين عبدالنبى عزبة:  بجهة ، اعالف

 و مكتبه عن 56224 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور على منصور محمد -  151

 محمد عبدالفتاح محمد/  بملك اطسا مركز  بحرى الغرق  ويناتالع/   الغرق:  بجهة ، مالبس

 عن 56233 برقم 20190423 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف بكرى شحاته محمد احمد -  152

 محمد السيد جمال/ ملك الفيوم بندر المشتل االول الدور  3شقه7 عماره:  بجهة ، شوب كوفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كارة عن 56231 برقم 20190423 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مصطفى فتحى عماد -  153

 السيد مصطفى فتحى سيد/  بملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشي

 تجاره عن 56139 برقم 20190410 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض على كمال مها -  154

 سعد كمال عماد ملك الفيوم مركز الالهون:  بجهة ، المنظفات

 مكتب عن 56149 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل على عبدالعظيم تامر -  155

 على احمد محمد/ ملك اطسا م جردو:  بجهة ، التصدير العمال

 تجارة عن 56140 برقم 20190411 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبى محمد عبدالحميد سعد -  156

 صوفى حمدى جيهان ملك الفيوم مركز صالح بنى:  بجهة ، كهربائية ادوات

 و تعبئة عن 56121 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد صادق احمد عالء -  157

 فارس محمد على/  ملك  اطسا مركز جردو:  بجهة ، غذائيه مواد تغليف

 احذيه بيع عن 56093 برقم 20190403 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسطا فوزى مجدى رامى -  158

 الرفاعى عبدالوهاب محمد/  ملك االمريكان مدرسة امام الصفا عمارة هللا لطف منشاة:  بجهة ،

 مكتب عن 56087 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد ناصر رامى -  159

 على محمد ناصر ملك الفيوم بندر الصوفى سعاده علواية:  بجهة ، ع م ج داخل عمال ونقل رحالت

 مكتب عن 56136 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم على محمد -  160

 ذكى محمد احمد/بملك الفيوم الجون الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، عموميه توريدات

 عن 56152 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدالفتاح محمد احمد -  161

 محمد صديق مصطفى/ملك الفيوم م العدوة:  بجهة ، الكهربائية االدوات تجارة

 تجاره عن 56185 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد احمد ماجده -  162

 احمد محمد احمد ملك الفيوم بندر كامل مصطفى ش ناصيه الحريه ش:  بجهة ، مصوغات

 مكتب عن 56203 برقم 20190417 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد رمضان حسين -  163

 اطسا م:  بجهة ، قانونيا منها المحظور عدا وفيما 19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 المادة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 عطيه احمد رمضان/ملك الحيط منيه

 عن 56236 برقم 20190423 ىف قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالقادر شعبان محمد -  164

 عبدالحفيظ رمضان مصطفى/  بملك الفيوم مركز العامريه:  بجهة ، المتكامله المقاوالت العمال مكتب

 تجاره عن 56255 برقم 20190430 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسرائيل هارون كمال ماريان -  165

 رياض فتحى عصام/ملك الفيوم الغاز بنزينه امام النهى برج دله:  بجهة ، غذائيه مواد

 عن 56112 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد فوزى محمود طارق -  166

 محمد محمود مدحت/ملك الفيوم بندر عبدالناصر جمال شارع التفتيش:  بجهة ، والمقاوالت الهندسه العمال مكتب

 تجارة عن 56091 برقم 20190403 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدهللا ربيع احمد -  167

 حجاج محمود محمد/ملك الفيوم بندر شفا بالشيخة الشحات مصرف ش:  بجهة ، كهربائية ادوات

 مكتب عن 56104 برقم 20190407 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد شعبان شريف -  168

 عبدالباقى محمد محمد شعبان/  ملك الفيوم مركز الزملوطي:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 مكتب عن 56090 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواض بكرى توفيق محمد -  169

 احمد على احمد/  بملك الفيوم بندر التوحيد برج عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، المقاوالت العمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجارة عن 56153 برقم 20190414 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان بدر سمير مصطفى -  170

 ابراهيم مراد عطيات ملك  الفيوم مركز سيال:  بجهة ، ااالحذية

 نقل مكتب عن 56178 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ظايط احمد شعبان صالح -  171

 المهدى محمد محمد/بملك الفيوم مركز صالح بنى:  بجهة ، ع م ج داخل عمال

 ، فطاطرى عن 56186 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد هالل خليفه جميل -  172

 رياض محمد عوض/ملك اطسا م الجديدة الوابور ع عبدالمجيد منشاة:  بجهة

 عصير عن 56208 برقم 20190418 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد عبدالتواب حسن -  173

 عبدالفتاح حسن سلوى/ ملك الفيوم بندر الفدان الصالح ش 73:  بجهة ، قصب

 فول مطعم عن 56237 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شعبان وحيد نجالء -  174

 معوض محمد عواطف/بملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة ، وطعميه

 56242 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوانى الغابى سلطان عبدالرسول محمد -  175

 علوانى الغابى سلطان عبدالرسول ملك اطسا م عنك:  بجهة ، الهالبق تجاره عن

 معرض عن 56133 برقم 20190410 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق احمد رمضان السيد -  176

 رزق احمد رمضان/ ملك اطسا مركز خلف:  بجهة ، الغيار وقطع واالالت الثقيله المعدات لتجارة

 عن 50499 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب عماد -  177

 عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب/بملك اطسا مركز جردو:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب

 عن 50499 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب عماد -  178

 مركز جردو فى والكائن محمول اكسسوار تجاره عن رئيسى محل له:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب

 عبدالرحمن جميل ابراهيم/بملك اطسا

 عن 56116 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن سيد نصر محمود -  179

 حسن سيد نصر/ملك الفيوم م بلوك الجديد نصار تقسيم الصناعية المدينة:  بجهة ، اخشاب ورشة

 ورشة عن 56102 برقم 20190407 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالباقى محمد خالد -  180

 محمد فتحى عزه/  بملك الفيوم بندر المبيضه عبدالعزيز بن عمر شارع:  بجهة ، ثالجات اصالح و تبريد

 تجارة عن 56100 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالوهاب ابراهيم احمد -  181

 احمد عبدالوهاب ابراهيم محمد ملك البنك مساكن:  بجهة ، البقالة

 عن 56082 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى محمد عبدالظاهر محمد -  182

 بريك عبدالتواب صالح/  بملك الفيوم بندر باغوص سليم سيد شارع 15:  بجهة ، مغسله

 مكتب عن 56157 برقم 20190414 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمود فكرى عاشور -  183

 اطسا م قبلى الغرق:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعة من 36 والفقرة 19المجموعة عدا فيما والتصدير الستيراد العمال

 حسان محمود فكرى/ملك

 بيع نع 56161 برقم 20190414 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى توفيق فكرى نبيل -  184

 سعد محمد شلقانى يحيى/ملك الفيوم الندى مستشفى خلف المسله:  بجهة ، الوميتال

 المراتب تجارة عن 49349 برقم 20190416 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد سيد محمد -  185

 صالح عبدالرسول عبدالسالم/ بملك الرماد دار الجديد الشارع فى الكائن وتصدير استيراد مكتب عن رئيسى محل له:  بجهة ،

 المراتب تجارة عن 49349 برقم 20190416 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد سيد محمد -  186

 امين محمد فاطمة/ملك الفوال التوفيق ش:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كارة عن 56213 برقم 20190418 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم على نصار على -  187

 على نصار ابوالعال/ ملك الفيوم مركز البسيونيه:  بجهة ، مواشى

 مواد تعبئه عن 56195 برقم 20190417 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس كمال سيد -  188

 على سعد سناء/بملك الفيوم اطسا مركز ابودفيه:  بجهة ، غذائيه

 صيانة عن 56199 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد مصطفى سيد مصطفى -  189

 على سعد سيد/  بملك الفيوم بندر كامل مصطفى شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 56221 برقم 20190422 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق عبدالقادر محمد عبدالقادر احمد -  190

 عبدالقادر محمد عبدالقادر/  بملك الجديده الوابور عزبة اطسا مركز عبدالمجيد منشاة:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال مكتب عن

 مرزوق

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس   االطفال اللعاب ومكان ومطعم كافتريا  ،  شركة   وشريكه ربيع على عادل سامح -  1

 الفيوم مركز الحادقه ناصر شباب نادى حديقة:  بجهة ، االطفال اللعاب ومكان ومطعم كافتريا عن ، 56246 برقم 20190428

 ناصر شباب نادى/ ملك الفيوم بندر

 والتوكيالت الزراعيه االراضى واستزراع واستصالح المواشى وتثمين تربيه  ،  شركة   وشركاه ادفؤ احمد حمدى عماد -  2

 واستصالح المواشى وتثمين تربيه عن ، 56201 برقم 20190417 فى ،قيدت 800000.000   مالها ،رأس   التجاريه

 فؤاد احمد حمدى/ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت الزراعيه االراضى واستزراع

 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  السريعة والوجبات الجاهزة الماكوالت  ،  شركة   وشركاه حسن ربيع ممدوح مغاورى -  3

 الدور عبدالناصر جمال ش الصفوة برج:  بجهة ، السريعة والوجبات الجاهزة الماكوالت عن ، 56110 برقم 20190408

 محمود رفعت محمود ملك الفيوم بندر االرضى

 عن ، 56131 برقم 20190409 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس   كافيتريا  ،  شركة   وشريكته عبدالمنعم حماده -  4

 عبدالتواب محمود عبدالمنعم/ملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، كافيتريا

 ،قيدت 9000.000   مالها ،رأس  البلدى الخبز النتاج مدعم بلدى مخبز  ،  شركة   وشركاة محمد عبدالتواب محمد محمود -  5

 بندر بالبحارى الوسطانى البحارى شارع:  بجهة ، البلدى الخبز النتاج مدعم بلدى مخبز عن ، 56211 برقم 20190418 فى

 عبدالتواب محمد واحمد ومحمود ومحسن امير ملك الفيوم

 فى ،قيدت 500.000   مالها ،رأس  بالقطاعى البقاله تجارة  ،  شركة   هاوشركائ ابوهجار محمد عبدالبصير سعاد -  6

 على معبد عيد رشاد ملك اطسا مركز الحسينية:  بجهة ، بالقطاعى البقاله تجارة عن ، 56206 برقم 20190418

 ومستلزمات االعالف واضافات واللقاحات البيطرية االدوية تجارة   ،  شركة   وشريكها راشد محمد بدير كمال فاطمة -  7

 البيطرية االدوية تجارة عن ، 56147 برقم 20190411 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  الغير لدى والتصنيع المزارع

 ملك الفيوم امين الشيخ شارع المسلة 2رقم محل:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع المزارع ومستلزمات االعالف واضافات واللقاحات

 راشد يسرى وفاء

 ، 56173 برقم 20190415 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس  تموينية بقاله  ،  شركة   وشريكيتة احمد سميح محمد -  8

 محمد محمج مبروك ملك الفيوم مركز عدالن هوارة:  بجهة ، تموينية بقاله عن

 56177 برقم 20190416 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  االخشاب لتجارة مكتب  ،  شركة   وشريكه روبى محمد -  9

 محمد قرنى محمد زينب/ملك الفيوم م دسيا:  بجهة ، االخشاب لتجارة مكتب عن ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   48338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سنهابى زهران ثابت شادية   - 1

 2019/4/24 فى نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  55967 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطيب حمدان محمد هيبا -  1

  جنيه  23000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  29525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف فهمى فايز -  2

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  54255 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسان قطب توبة وليد -  3

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  55022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد هاشم حسين اكرم صافيناز -  4

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  55735 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد همدانى احمد -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل :  التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  53337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال ربيع صوفى عالء -  6

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  54129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد محمد رمضان حسين -  7

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  52997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد بشير حسين احمد -  8

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  51506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راضى على عبدالعظيم سيد -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190405 ، تاريخ وفي  56266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرازق فيصل حمدى نورهان -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  42402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد على سعد خالد -  11

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  51341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد عالم معوض حسناء -  12

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  55939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالباقى الصادق احمد جهاد -  13

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 ، تاريخ وفي  46846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد ار ام العهد بجعلها التجارية السمة تعديل -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408

 ، تاريخ وفي  46846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد ار ام العهد بجعلها التجارية السمة تعديل -  15

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  46846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعظيم حسنى احمد -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  46846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعظيم حسنى احمد -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  47957 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التواب عبد عويس الدين جمال -  18

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  36607 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا وهبه نعيم اكرم -  19

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  36607 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا وهبه نعيم اكرم -  20

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  44966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منازع الدايم عبد محمد رفعت -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   لتأشيرا وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  56021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زخارى يوسف عبدالمالك مريان -  22

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  53939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم محمد احمد محمود -  23

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  47340 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف احمد مصطفى صبرى -  24

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  36597 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد على ايمن -  25

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  55775 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالتواب محمد عيد -  26

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  55776 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فيصل على صالح على -  27

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  55165 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزيز خليفه رياض عبدالشهيد -  28

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  32421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن فضل حسين على -  29

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  55634 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهيدي مفتاح جبريل فاطمة -  30

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  52750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم جمعه حسين هللا فرج -  31

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  51425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على احمد عبدالعظيم حسين -  32

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  48884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده عباس هاشم مدحت -  33

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  54922 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا حنين عوض فرحات -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  54505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد الحميد عبد ابراهيم محمد -  35

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  52078 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ربيع محمد الرحمن عبد -  36

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  48750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوام محمد الرحمن عبد اسالم -  37

  جنيه  17000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  56152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح عبدالفتاح محمد احمد -  38

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  54022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عطيه محمود وائل -  39

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  55424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد رمضان محمد طه -  40

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  44636 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال ابو مصطفى فارس مصطفى -  41

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  55635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعداوي محمد حسن محمد -  42

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  50115 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعة صبري شعبان دعاء -  43

  جنيه  65000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  56072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود حامد منصور بسمه -  44

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  51191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمقصود مصطفى محمد ابراهيم -  45

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  56095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا محمد محمد محمد رقيه -  46

  جنيه  45000.000، ماله سرأ ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  45278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مفتاح عبدهللا زيدان بونس -  47

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  46871 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجيد على عبدالجيد الدين بهاء -  48

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  54725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد جابر حسام -  49

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  55099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز محمد احمد زياد -  50

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  56250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود عبدالتواب عيد هند -  51

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 56073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود محمد رمضان هيثم -  1

 رجب اسحق سيد ملك الفيوم بندر المسلة العبودى عابدين برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 56072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد منصور بسمه -  2

  عوض حسن اسماعيل/  بملك اطسا مركز الحجر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 56076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح الدين عماد الدين عالء -  3

  على صالح عمادالدين/  بملك الفيوم مركز دمو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 56077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادب حسان عبدالحميد حامد -  4

 ابراهيم محمود ابراهيم/  بملك الفيوم بندر السلخانه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 56075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح معوض صابر مجدى -  5

  عبدربه فتحى حسن/ملك اطسا الجديده الوابور عزبه عبدالمجيد منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 56074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اندراوس معوض لبيب جورج -  6

  امين كريم محمد/ بملك اطسا مركز الجديده الوابور عزبه عبدالمجيد منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالفتاح حمدى شعبان -  7

  حميده جمعه عيد/  ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 55229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد صدقى صالح احمد -  8

 صدقى صالح اسماء/ملك الفيوم بندر العرضى جداوى امين ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 55229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد صدقى صالح احمد -  9

 على عبدالحكيم على/ملك الفيوم بندر السلخانة ش حسن الشيخ ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عباس قرنى عباس -  10

 مصطفى عجمى محمد/ ملك الفيوم مركز العامرية البيضا مفارق ،:   الـتأشير

،  العنوان لتعدي تم 20190402 تاريخ وفي 56082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى محمد عبدالظاهر محمد -  11

  بريك عبدالتواب صالح/  بملك الفيوم بندر باغوص سليم سيد شارع 15 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى مرعى هللا خير احمد -  12

  عبدالمولى مرعى هللا خير/  بملك الفيوم مركز النيل كفور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان نجدى محسن محمد -  13

 امين سيد ايمان ملك الفيوم مركز ابجيج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 55229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد صدقى صالح احمد -  14

 على عبدالحكيم على/ملك الفيوم بندر السلخانة ش حسن الشيخ بناحية فرع افتتح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده بيومى حسين رجب -  15

 حميده بيومى حسين محمد/ملك اطسا م ابوجندير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد فتحى رمضان منى -  16

 سيد فتحى رمضان/ ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على كمال اشرف -  17

 عبدالباقى عبدالعظيم مختار/ ملك الفيوم للخراطه حنا ورشة امام السلخانة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 56079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالتواب فتحى محمود -  18

  محمد عبدالنبى ياسر/  بملك الفيوم مركز العامريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدهللا ربيع احمد -  19

 حجاج محمود محمد/ملك الفيوم بندر شفا بالشيخة الشحات مصرف ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى دسوقى مرجاوى معتز -  20

  متولى دسوقى مرجاوى/ ملك الفيوم مركز الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ناصر رامى -  21

 على محمد ناصر ملك الفيوم بندر الصوفى سعاده علواية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض بكرى توفيق محمد -  22

  احمد على احمد/  بملك الفيوم بندر التوحيد برج عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب زكى شالبى اميمه -  23

 جمعه حمدى محمود/ ملك الفيوم بندر المسله الشرقاوى غانم تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد محمد محمد رقيه -  24

 و محمود  اسالم و عبدهللا عبدالواحد و عادل صباح و احمد عالء/  بملك الفيوم بندر المسله عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

  محمد عصام و محمد محسن و عبدالعزيز خالد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد محمود رجب -  25

  حسن السيد حماده/بملك الفيوم بندر كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 41164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب عبدالرحمن مجدى -  26

  عبدابلرحمن رمضان محمد/ ملك الفيوم بندر والتعليم التربية مديرية امام السالم بطل ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 41164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب عبدالرحمن مجدى -  27

 رمضان محمد/ ملك الفيوم بندر والتعليم ربيةالت ميرية امام السالم بطل ش بجعله الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 عبدالرحمن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 52997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد بشير حسين احمد -  28

 عبدالحميد بشير حسين ملك الفيوم مركز سيال بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطا فوزى مجدى رامى -  29

  الرفاعى عبدالوهاب محمد/  ملك االمريكان مدرسة امام الصفا عمارة هللا لطف منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتيته محمد سليم ايمن -  30

  حتيته محمد سليم/  بملك روفان عزبة اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 56100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالوهاب ابراهيم احمد -  31

 احمد عبدالوهاب ابراهيم محمد ملك البنك مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 56099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميدة عيسى سيد احمد -  32

 سيد حسين محمد ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 56096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات سعدى صبرى وحيد -  33

  فرحات سعدي صبري وجدي/  ملك  الفيوم مركز دمو منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 56097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عيد محمد صالح -  34

 عبدالرحمن عيد محمد/ملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 56101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد عاطف محمد -  35

 مسعود رجب سيد ملك الفيوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش المنورة المدينة برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 41493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف اسماعيل محمود يوسف -  36

 يوسف انور محمود ملك الفيوم مركز عبداللة منشاة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 41493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف اسماعيل محمود يوسف -  37

 على عبدالتواب مصطفى/ بملك الفيوم مركز عبدهللا منشاة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 56098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول شريف على نزية -  38

 محمود احمد حسين ملك اطسا مركز االمير منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 41493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد اسماعيل محمود يوسف -  39

 على عبدالتواب مصطفى/  ملك الفيوم مركز الفيوم منشاة عنوانه و اخر رئيسي محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190405 تاريخ وفي 56266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق فيصل حمدى نورهان -  40

 عبدالتواب رجب فتوح/ملك الفيوم م الكرادسة زاوية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباقى محمد خالد -  41

  محمد فتحى عزه/  بملك الفيوم بندر المبيضه عبدالعزيز بن عمر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب معوض جمال هبه -  42

  ربه عبد سعد بدوي/  ملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الدين صالح محمود -  43

  عبدالمقصود عبدالمقصود محمد/بملك الفيوم مركز دمو ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى كامل لطيف ماهر -  44

  ملكا كمال هدى/بملك الفيوم مركز الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 55998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رياض عبدالسميع احمد -  45

  حسين عبيد حميده/  بملك الفيوم مركز سيال بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد اسماعيل حسين -  46

  محمد اسماعيل احمد/  بملك اطسا مركز رمزي منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطيه عبدالغنى عطيه -  47

  سيد عطيه عبدالغنى على/  ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالغنى صبرى محمد -  48

  الديدمونى محمد هناء/بملك الفيوم فارس كيمان المصريه شارع التعاونيات مساكن 32 عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرلس الرب جاد توفيق بطرس -  49

 كرلس جادالرب توفيق بطرس ملك الفيوم مركز النيل كفور امين وجية عزبة بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 56104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد شعبان شريف -  50

  عبدالباقى محمد محمد شعبان/  ملك الفيوم مركز الزملوطي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده اسكندر صبحى سامح -  51

  اسماعيل معوض ربيع/كمل الفيوم السلخانه العرب برج شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 53607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود مصطفى -  52

 خلف على محمد ملك الفيوم بندر هالل حارة يكن عدلى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 53607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود مصطفى -  53

 سيد ربيع سيد ملك الفيوم بندر المنهدس النبوى ش سعداوى محمود ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا عطيه عمر -  54

 على عبدهللا اكرم/ملك السنباط الفيوم م ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 50499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب عماد -  55

 عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب/بملك اطسا مركز جردو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 50499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب عماد -  56

 عبدالرحمن جميل ابراهيم/بملك اطسا مركز جردو فى والكائن محمول اكسسوار تجاره عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه احمد مصطفى جمال محمد -  57

 الشيخ فؤاد احمد/ملك الفيوم الحادقة مرزوق حلمى احمد ش ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ربيع نبيل ربيع -  58

 محمد رمضان رجب/ملك الفيوم المدابغ القبلى عامر الشيخ ش ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عوض محمد ايمن -  59

 خميس عوض محمد/ملك اطسا م عبدالمجيد منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد فوزى محمود طارق -  60

  محمد محمود مدحت/ملك الفيوم بندر عبدالناصر جمال شارع التفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 53888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود مصطفى حمدى -  61

 على محمود مصطفى/ملك اطسا م الحيط منية بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 50499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب عماد -  62

 التجاريه وسمته قانونا منه المحظور عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

  عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب/بملك اطسا مركز جردو فى والكائن للتصدير هيبريون

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 53607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود مصطفى -  63

 العمال مكتب عن سيد ربيع سيد ملك الفيوم بندر المنهدس النبوى ش من سعداوى محمود ش بناحية فرعا افتتح ،:   الـتأشير

 العامة المقاوالت

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 56116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن سيد نصر محمود -  64

 حسن سيد نصر/ملك الفيوم م بلوك الجديد نصار تقسيم الصناعية المدينة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 53704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الفتاح عبد محمد نعمه -  65

  على عبدالفتاح محمد نعمه/بملك اطسا مركز ابوجندير بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكم عبيد عبدالحكيم احمد -  66

  عبدالمعطي عادل عمر/  ملك اطسا مركز عرفه معصرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس فايق عبدالعليم مينا -  67

 ذكى معوض عزيز/ ملك اطسا مركز بحرى الغرق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد على حنان -  68

 خليفه عبدهللا احمد/ ملك الفيوم مركز العامرية البيضا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56124    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسين احمد محمد -  69

 كمال رضا محمد/ ملك الفيوم بندر الزراعيين ابراج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم فكرى محمد -  70

 جاد احمد محمد احمد/ ملك الفيوم بندر البنك بجوار للتامين مصر عمارة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى السيد ياسين الدين ضياء -  71

  العشيرى عبدالرحمن ابراهيم احمد/  ملك الفيوم بندر زايد بن سيد العبودي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محمود نبيل محمود -  72

  محمود نبيل محمد/بملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صادق احمد عالء -  73

  فارس محمد على/  ملك  اطسا مركز جردو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد عبدالتواب محمد -  74

  الدين كمال محمد احمد/  بملك الفيوم بندر  حسن مصطفى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد توفيق حامد مصطفى -  75

  السيد بهجت احمد و عبدالنبى ربيع هشام/  بملك الفيوم للتامين مصر امام 6 عماره عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر مشرف انور احمد -  76

  حسنى محمد احمد/  بملك الفيوم مركز االعالم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين جابر عيد جابر -  77

 السروجى محمود احسان/ ملك الفيوم بندر عطيه حامد ممر حريةال ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 48618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة حمد عبدالهادى محمد -  78

 عبدالعليم احالم/بملك الفيوم بندر فله تقسيم السلخانه فى الكائن كشرى وطهى تجهيز معمل عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

  مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنطلب عبدالتواب محمد محمود -  79

  عبدالتواب محمد تامر/  ملك الفيوم مركز صالح بني ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 56123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرتضى خيرهللا عويس -  80

 محمد مرتضى خيرهللا عويس خيرهللا/ ملك الفيوم مركز المندرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 48618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حمد عبدالهادى محمد -  81

 الفيوم بندر السلخانه مساكن برج فى والكائن الهادى كشرى التجاريه وسمته كشرى مطعم عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  عبداللطيف عبدالسالم ربيع/بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 48618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حمد عبدالهادى محمد -  82

 مصطفى عبدالعليم احالم/بملك الفوم بندر فله تقسيم السلخانه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد شعبان مصطفى -  83

 محمد رمضان احمد ملك الفيوم مركز عدالن هوارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسحق شاكر وليد -  84

 اسحق انور احمد ملك اطسا مركز الحيط منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض على كمال مها -  85

 سعد كمال عماد ملك الفيوم مركز الالهون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق احمد رمضان السيد -  86

 رزق احمد رمضان/ ملك اطسا مركز خلف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم على محمد -  87

  ذكى محمد احمد/بملك الفيوم الجون الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة على عويس حمادة -  88

 جودة على عويس شعبان ملك الفيوم مركز دسيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 56137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى احمد حسام احمد -  89

 على احمد محمد ملك الفيوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد احمد -  90

  مصطفى فهمى عزام/  بملك اطسا مركز  الجديده الوابور عزبة عبدالمجيد منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل على عبدالعظيم تامر -  91

 على احمد محمد/ ملك اطسا م جردو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد محمد -  92

  محمد احمد محمد/  ملك الفيوم رحمي صيدلية خلف حرازه درب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب محمد محمد فاتن -  93

 احمد محمد عاطف ملك الفيوم بندر المحافظ فيال خلف الشرقى الساحل ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ملك عجايبى عزت -  94

 جوده عزيز عبدهللا/ ملك اطسا مركز عبدالمجيد منشاة الجديده الوابور عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان جمعه احمد منال -  95

 ثابت شاكر على/ ملك الفيوم بندر السلخانه ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 47071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سعد محمود -  96

  محمد علي سعد/  ملك الفيوم مركز الزملوطي عنوانه و فرع افتتح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان خليل رمضان عيده -  97

  خليل رمضان فوزي/  ملك الفيوم مركز العامريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى محمد عبدالحميد سعد -  98

 صوفى حمدى جيهان ملك الفيوم مركز صالح بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد نبيل محمود -  99

 على احمد محمد/ ملك الفيوم المحافظة مبنى خلف دله 2 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد شعبان حازم -  100

 محمد سيد شعبان ووليد شعبان حازم/ بملك بالعرضى عيد جمعه وش خلدون ابن ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 56142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود ايوب محمد -  101

  الحقليه المحاصيل لتسويق التعاونيه الجمعيه/  ملك فيوم االمل عمارات اسفل 9 عماره عالء احمد الشهيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 47071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سعد محمود -  102

  محمد محمد على سعد/  ملك الفيوم بندر النويري االربعين شارع عنوانه و رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 47071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سعد محمود -  103

 محمد على سعد/ ملك الفيوم مركز الزملوطى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 يختار وفي 56154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد دسوقى عطيه ميالد -  104

  دسوقى عطيه عبدالمجيد/بملك اطسا مركز المحموديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد حسين احمد -  105

 ابراهيم السيد ملكخيرى الفيوم مركز دمو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبيد احمد محمد -  106

 احمد عبيد احمد ملك اطسا مركز الخطاب ابن عمر ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس مجلى حبيب سحر -  107

 رجب فاروق حسان/ملك مصطفى شارع من سابقا دروب السبع باهلل العزيز ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد فتحى عبير -  108

  عبدالغنى احمد على/ملك الفيوم م صالح بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان بدر سمير مصطفى -  109

 ابراهيم مراد عطيات ملك  الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد ابراهيم رفاعى -  110

 على عبدالفتاح حسن/ملك الفيوم الرملة ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى توفيق فكرى نبيل -  111

  سعد محمد شلقانى يحيى/ملك الفيوم الندى مستشفى خلف المسله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالفتاح محمد احمد -  112

 محمد صديق مصطفى/ملك الفيوم م العدوة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى عبد خميس صابر -  113

  محمد احمد سهير/بملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس لبيب جرجس يوسف -  114

 عمر هللا عوض عصام/اطساملك م قلهانة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل انور مصطفى محمد -  115

 كامل انور مصطفى/ملك اطسا م ابوجندير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمود فكرى عاشور -  116

 حسان محمود فكرى/ملك اطسا م قبلى الغرق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ضياءالدين محمد -  117

  محمد احمد الدين ضياء/ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد محمد سيد محمد -  118

 هللا خير محمد محمود ملك الفيوم بندر الطالبات بيت بجوار الرمد مستشفى ش 10 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد على منى -  119

  محمد على زايد ناصر/بملك الفيوم قايتباى شارع الصيفيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان على صالح احمد -  120

 محمد ذكى نعمه/ ملك الفيوم بالصوفى العاص بن ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان فارس ممدوح فارس -  121

 سلطان فارس ممدوح/ ملك اطسا مركز عبدالمجيد منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالناصر طه -  122

  عبدالحميد محمد عبدالناصر/بملك الفيوم بندر تقسيم المروه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عاصم محمد البنا حسن علياء -  123

 شعبان العظيمعبد مصطفى ملك الفيوم بندر المبيضة الواقدى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد فرج محمود -  124

 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح/ ملك اطسا مركز شدموه النور ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم محمد هويدا -  125

 محمد هاشم نادية ملك الفيوم بندر السلخانة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عالء احمد -  126

 برقم 2015/6/18 افتتح جلهزة مالبس بيع عن عبدالرحمن عبدالرحمن ملك 57 منزل 6 ش الجديدة سويف بنى  ،:   الـتأشير
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عالء احمد -  127

 ابراهيم محمد عبير ملك الفيوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 56172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين طه فتحى عطاء -  128

  طه فتحى اشرف/بملك الفيوم اطسا مركز السعده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل طه فارس -  129

  حسين اسماعيل طه/بملك الفيوم مركز تالت سكران منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد احمد ماجده -  130

 احمد محمد احمد ملك الفيوم بندر كامل مصطفى ش ناصيه الحريه ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل موسى محمود -  131

  خليل صالح نوال/ملك  الحجر اطسا م ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 49349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سيد محمد -  132

 توفيق شارع فى والكائن المراتب لتجارة الرحمن نور التجارية وسمته المراتب تجارة عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

  امين محمد فاطمة/ملك الفيوم الفوال

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 48750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوام محمد الرحمن عبد اسالم -  133

 عبدالمقصود عبدالحكيم عزت ملك الفيوم بندر الصالحين ولى برج بجوار المسله بجعله العنوان تعديل ،:   ـتأشيرال وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 53097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميدومى محمد محمد سيد محمد -  134

 والكائن السيارات غيار لقطع الميدومى التجاريه وسمته السيارات غيار قطع تجاره عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

  محمد محمد على/ملك الفيوم بندر الزاوى بروست بجوار السالم بطل شارع فى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نادى يحيى طارق -  135

  نادى يحيى عزالدين/ملك الفيوم الجون الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد وليد -  136

 عبدالتواب عبدالحميد محمد/ملك الطبى المركز بجوار مرزوق حلمى احمد ش الحادقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 53097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميدومى محمدمحمد سيد محمد -  137

 والكائن والتصدير لالستيراد الميدومى التجاريه وسمته والتصدير االستيراد العمال مكتب عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  عبدالتواب حامد نوال/ملك الفيوم بندر الداده حاره السالم بطل شارع فى

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 53097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميدومى محمدمحمد سيد محمد -  138

 محمد محمد على/ملك الفيوم بندر الزاوى بروست بجوار السالم بطل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد هالل خليفه جميل -  139

  رياض محمد عوض/ملك اطسا م الجديدة الوابور ع عبدالمجيد منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راتب عبدالهادى على اشرف -  140

  عبدالحميد عويس زكريا/ملك الفيوم هدى دحدوره كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالعظيم نبيل عبدالرحمن -  141

  قاسم عبدالعظيم نبيل/ملك اطسا مركز القاسميه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 54505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الحميد عبد ابراهيم محمد -  142

 محمود رمضان احمد/ملك اطسا م عبدالمجيد منشاة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ظايط احمد شعبان صالح -  143

  المهدى محمد محمد/بملك الفيوم مركز صالح بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حامد احمد هاجر -  144

 المقصود عبد محمد على ملك اطسا مركز الحامديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 49349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سيد محمد -  145

  صالح عبدالرسول عبدالسالم/ بملك الرماد دار الجديد الشارع فى الكائن وتصدير استيراد مكتب عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 49349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سيد محمد -  146

 امين محمد فاطمة/ملك الفوال التوفيق ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صوفى قرنى محمد -  147

 عبدالرحمن محمد فاطمة/ملك الفيوم بندر المحمدية ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صوفى قرنى محمد -  148

 عبدالرحمن محمد فاطمة/ملك الفيوم بندر المحمدية ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 56187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حسين محمد -  149

  ابراهيم محمد حسين/ملك الفيوم م صالح بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب احمد فتحى سيد -  150

  حسانين انور محمد/  بملك  الفيوم مركز الكرادسه زاوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالوهاب محمد محمد -  151

  عبدالوهاب سرور قطب/  ملك صالح بني الفيوم مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن كامل اسماعيل نوره -  152

  يوسف فوزى رمضان/ملك الفيوم مركز البسيونيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد وجيه سيد احمد -  153

 محمد ايهاب محمد/ ملك الفيوم بندر الجديد الشارع الرماد دار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 55424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان محمد طه -  154

  محمد رمضان سالمه/  بملك الفيوم مركز كمال منشاة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمود عبدالفتاح عمر -  155

 عبدالكريم صالح صفاء/ملك اطسا م دفنو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ يوف 56195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس كمال سيد -  156

  على سعد سناء/بملك الفيوم اطسا مركز ابودفيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مصطفى سيد مصطفى -  157

  على سعد سيد/  بملك الفيوم بندر كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد عصام -  158

  ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد وليد/  ملك الفيوم بندر الطبي المركز بجوار مرزوق حلمى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد عبدالخالق محمد -  159

  اسماعيل الجبيلي حسن/ملك الفيوم بندر الجامعة حى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد معوض على -  160

  على محمد محمود/بملك الفيوم بندر للتامين مصر عماره خلف المسله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على هللا فرج على -  161

  اسماعيل ابراهيم سامي/  بملك اطسا مركز دفنو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب صموئيل هللا فرج ابانوب -  162

  عزيز كامل مريم/  بملك الفيوم بندر فارس كيمان الزراعيين مساكن بجوار مبارك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على سيد محمود -  163

  عبدهللا على سيد/  بملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 56203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد رمضان حسين -  164

 هعطي احمد رمضان/ملك الحيط منيه اطسا م ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 33693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالرازق خليل عفاف -  165

  بالقطاعى البقاله عن عبدالعليمحسن/ ملك قارون ناصية الصديق يوسف م بناحية االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 41697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد ساميه -  166

 رصف محطة عن احمد عمر ملك اطسا مركز الباسل قصر الكائن 2014/6/14 فى 1125برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 بترولية مواد

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على سلطان كشك محمد -  167

 حسين احمد صباح/ ملك الفيوم بندر شفا الشيخه المصرف ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صالح احمد -  168

 عبدهللا على ناصر ملك اطسا مركز الباسل قصر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد رمضان على فوزيه -  169

 دياب عبدالجواد محمد/ ملك اطسا مركز دفنو ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالفتاح عبداللطيف بالل -  170

 يوسف عبدهللا ليلى/ ملك اطسا مركز الباسل قصر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم على نصار على -  171

 على نصار ابوالعال/ ملك الفيوم مركز البسيونيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خفاجى محمد سعيد -  172

 حموده سلطان ياسر/ ملك الفيوم مركز دمو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالتواب حسن -  173

 عبدالفتاح حسن سلوى/ ملك الفيوم بندر الفدان الصالح ش 73 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 56214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زيدان رمضان حمادة -  174

 زيدان رمضان بدوى ملك الفيوم مركز العامرية حسين عبدالنبى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 56216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالواحد السيد احمد -  175

  محمد عبدالواحد السيد/  ملك اطسا مركز ظافر منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 56217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى عبدالنبى الروبى ساميه -  176

  عباس عبدالعليم عفاف/  بملك اطسا مركز جندير ابو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 56218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى فؤاد مصطفى محمد -  177

  مصطفى فؤاد مصطفى/  بملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حجازى محمود خالد -  178

  اسماعيل محمد محمد/  بملك الفيوم بندر الرماد بدار النور مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود خلف مصطفى -  179

 محمود خلف ربيع/ ملك اطسا مركز الحيط منية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صالح احمد -  180

 محمد/بملك الهرم جاردنيه عمارات بجوار الجابرى مستشفى امام الرئيسى الهرم شارع165 بناحيه فرعا افتتح ،:   الـتأشير وصف

  صيدليه استغالل عن محمد محمد عبدالعليم

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 53117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد محمود خالد -  181

 السيد اسماعيل وداد  ملك الفيوم بندر ايهاب صيدلية امام المشتل مساكن  8 عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل محمد احمد -  182

 احمد اسماعيل محمد/ ملك اطسا مركز الحيط منية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور على منصور محمد -  183

  محمد عبدالفتاح محمد/  بملك اطسا مركز  بحرى الغرق  العوينات/   الغرق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد صدقى رضا -  184

  عطيه عبدالنبى جمعه/ملك الفيوم اطسا مركز- الصعايده عزبه الحسينيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالقادر محمد عبدالقادر احمد -  185

  مرزوق عبدالقادر محمد عبدالقادر/  بملك الجديده الوابور عزبة اطسا مركز عبدالمجيد منشاة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طنيوس ميخائيل عبدالمالك سامى -  186

  نجيب نعيم سليمان/ بملك الفيوم مركز العزب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سلطان عبدهللا نسمه -  187

  رجب فتحى ناصر/بملك الفيوم مركز الزملوطى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنيامين حنا مجدى ميالد -  188

 عبدالعليم ابراهيم سمر ملك الفيوم مركز الصناعية المنطقة 39 رقم قطعة الجديدة الفيوم مدينة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 56222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالهادى عارف محمد -  189

 توفيق يحيى الدين حسام/ ملك اطسا مركز عبدالمجيد منشاة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 51325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رشاد رفعت احمد -  190

 فاطمه/ ملك الفيوم مركز سيال فى والكائن للمصوغات الزهراء التجاريه وسمته المصوغات تجاره عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  سعداوى عيد عبدالعزيز

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 51325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رشاد رفعت احمد -  191

 رشاد رفعت شريف/ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف بكرى شحاته محمد احمد -  192

  محمد السيد جمال/ ملك الفيوم بندر المشتل االول الدور  3شقه7 عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 51325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رشاد رفعت احمد -  193

  رشاد رفعت شريف/ملك الفيوم مركز سيال فى الكائنه مواشى كاره عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالحميد شعيب جهاد -  194

  صالح محمد جمال/ملك الفيوم بندر الوسطانى البحاى شارع 18 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد مصطفى عبود ايمن -  195

  هللا عوض محمد جالل/ملك اطسا م قبلى الغرق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبداللطيف كمال محمد -  196

 خميس عبداللطيف كمال/ ملك الفيوم مركز المقطع هوارة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالقادر شعبان محمد -  197

  عبدالحفيظ رمضان مصطفى/  بملك الفيوم مركز العامريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم محمود فتحى صميده -  198

  على محمد على/ملك اطسا قبلى الغرق المستجده الجراى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ممدوح رباب -  199

 محمد احمد ممدوح/ ملك الفيوم مركز االعالم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شعبان وحيد نجالء -  200

  معوض محمد عواطف/بملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد ربيع احمد ياسر -  201

  عبدالفتاح رمضان محمد/  ملك الفيوم بندر العريان زنون درب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصطفى فتحى عماد -  202

  السيد مصطفى فتحى سيد/  بملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 53297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد رمضان سيد -  203

 محمد سيد رمضان سيد/ ملك الفيوم مركز دمو جعلهب العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 56238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سيد  معوض صفاء -  204

  زيد ابو سيد بكري/  ملك الفيوم مركز الصالحيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 36597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على ايمن -  205

 زكى جابر احمد ملك ملك الفيوم بندر العرضى خلدون بن وش ثابت ابن حسان ش بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 45902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج جرجس سعد جورج -  206

 لالستيراد الفادى التجاريه سمته و الكمبيوتر عدا فيما عمومية توريدات و تصدير و استيراد مكتب عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 فرج جرجس سعد/  بملك بالفيوم الصحه مديرية امام المهندس النبوى شارع فى الكائن و التوريدات و التصدير و

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 45902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج جرجس سعد جورج -  207

 فرج جرجس سعد بملك/  الفيوم زغلول سعد شارع من المتفرع طارق شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 39641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عباس رمضان حمادة -  208

  عباس رمضان ماهر/ملك الفيوم مركز سيال فى والكائن قطن بذره معصره عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 56240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالتواب سيد حماده -  209

  ابراهيم عبدالتواب سيد/بملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 45902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج جرجس سعد جورج -  210

 سعد/  بملك الفيوم زغلول سعد شارع من المتفرع طارق شارع فى الكائنه و براده ورشة عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

  فرج جرجس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 56241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوى على حسن ليلى -  211

  سيد سيد محمود/بملك الفيوم بندر الجمهوريه شارع من متفرع بهنس حاره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 39641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عباس رمضان حماده -  212

 رمضان/ملك الفيوم مركز البسيونيه المراكبى عزبه فى والكائن بالقطاعى اعالف تجاره عن رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  هللا عوض عباس

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 39641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عباس رمضان حماده -  213

 عباس رمضان ماهر/ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرحات اسحق احمد -  214

 البدوى سيد خالد/ملك ومالفي بندر هللا لطف شوقى احمد ش مع العزيز عبد ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالتواب مصطفى خالد -  215

 عبدالتواب مصطفى محمد/ ملك الفيوم الحادقة االشراف ش 16 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعد عيد احمد -  216

  حسن سعد عيد/بملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مصطفى سيد مصطفى -  217

 عبدالسالم محمد عادل/ بملك المياة شركة امام زكى اسماعيل محمود ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى الغابى سلطان عبدالرسول محمد -  218

 علوانى الغابى سلطان عبدالرسول ملك اطسا م عنك ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 56250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالتواب عيد هند -  219

  ابراهيم محمد رمضان/ملك الفيوم مركز دمو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 47804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكي الفي نادي محمد -  220

 على سيد الدين سراج ملك الفيوم بندر 4عمارة المحافظة تقسيم بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 44552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ابراهيم محمد -  221

  نجيب نبيل بوال/بملك الراهبات مدرسه بجوار(السنترال) باشا خالد شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190429 تاريخ وفي 56243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رمضان خلف هانى -  222

 سعيد رجب رمضان ملك اطسا مركز الحيط منية رمزى منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده رشاد احمد محمود -  223

  رشاد احمد عصام/  ملك  مركز بحري الغرق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد يوسف سلطان ممدوح -  224

 عيد يوسف سلطان على/ ملك اطسا م الباسل قصر طريق دفنو حجز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالظاهر قطب ربيع محمد -  225

  قطب عبدالرحمن احمد/  ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل السيد يونس سيد -  226

  حماد قرنى حسين/  ملك الفيوم  القبليه الباروديه العالي السد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسرائيل هارون كمال ماريان -  227

  رياض فتحى عصام/ملك الفيوم الغاز بنزينه امام النهى برج دله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 56253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد رجب احمد -  228

  ابراهيم صوفى احمد/ملك الفيوم هالل مول شوقى احمد شارع ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 49252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى عبده عبدالعزيز ساميه -  1

 الحريمى االكسسوار تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190405 تاريخ وفي 56266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قعبدالراز فيصل حمدى نورهان -  2

 الكاميرات عدا وفيما االنترنت خدمات عدا وفيما والحراسة االمن خدمات عدا فيما مراقبة كاميرات وتركيب تجارة:  التأشير

 الالزمة التراخيص على الحصول وبعد الالسلكية

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 29110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شيبة عزت -  3

 زراعى استثمار مكتب بجعله النشاط نوع تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 35876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد اسماعيل محمد -  4

 بالجمله البقاله تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 تم20190408 تاريخ وفي 35876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد اسماعيل محمد بجعله التجارى االسم تعديل -  5

 بالجمله البقاله تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 47648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الستار عبد السيد طارق -  6

 الخردوات تجارة بجعلة النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 41975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد سعد -  7

 ومغلقة عبوان فى زراعية وتقاوى ومخصبات مبيدات بيع بجعلة النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة على عويس حمادة -  8

 ديكور و تشطيبات و متكامله مقاوالت مكتب

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 52750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جمعه حسين هللا فرج -  9

 والمبيدات االسمده تجارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 48750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوام محمد الرحمن عبد اسالم -  10

 البقاله تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 54505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الحميد عبد هيمابرا محمد -  11

 بارد خلط صناعية منظفات تعبئة بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 53117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد محمود خالد -  12

 منزلية ادوات تجارة النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 49890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمود خالد -  13

 خردوات تجارة بجعلة النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 46871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد على عبدالجيد الدين بهاء -  14

 بالجمله الجاهزه المالبس تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 51713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالشافى سامى احمد -  15

 مواشى تسمين بجعلة النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 47512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى محمد ايمان -  16

 االنترنت دون عمومية وخدمات بوتاجاز مستوع بجعله النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 56076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح الدين عماد الدين عالء -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالغنى صبرى محمد -  2

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا عطيه عمر -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد توفيق حامد مصطفى -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد نبيل محمود -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان بدر سمير مصطفى -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد ابراهيم رفاعى -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم محمد هويدا -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب صموئيل هللا فرج ابانوب -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على سيد محمود -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد رمضان حسين -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سيد  معوض صفاء -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 56242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى الغابى سلطان عبدالرسول محمد -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 56250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالتواب عيد هند -  14

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 56074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اندراوس معوض لبيب جورج -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتيته محمد سليم ايمن -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد شعبان شريف -  17

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنطلب عبدالتواب محمد محمود -  18

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد شعبان مصطفى -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 47071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سعد محمود -  20

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمود عبدالفتاح عمر -  21

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالفتاح عبداللطيف بالل -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور على منصور محمد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد رجب احمد -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى محمد عبدالظاهر محمد -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى مرعى هللا خير احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب زكى شالبى اميمه -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد محمد محمد رقيه -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف ، الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر مشرف انور احمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين جابر عيد جابر -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض على كمال مها -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى محمد عبدالحميد سعد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عالء احمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين طه فتحى عطاء -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل طه فارس -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد احمد ماجده -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 56217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى عبدالنبى الروبى ساميه -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 56218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى فؤاد مصطفى محمد -  38

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد ربيع احمد ياسر -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصطفى فتحى عماد -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان نجدى محسن محمد -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب معوض جمال هبه -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى السيد ياسين الدين ضياء -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محمود نبيل محمود -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب محمد محمد فاتن -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راتب عبدالهادى على اشرف -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالعظيم نبيل عبدالرحمن -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 51325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رشاد رفعت احمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 56241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوى على حسن ليلى -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد يوسف سلطان ممدوح -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 56075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح معوض صابر مجدى -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد محمود رجب -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 56101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد عاطف محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق احمد رمضان السيد -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى توفيق فكرى نبيل -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل موسى محمود -  56

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على سلطان كشك محمد -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حجازى محمود خالد -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدم محمود خلف مصطفى -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ممدوح رباب -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل السيد يونس سيد -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض بكرى توفيق محمد -  62

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 41493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف اسماعيل محمود يوسف -  63

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكم عبيد عبدالحكيم احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس فايق عبدالعليم مينا -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالفتاح محمد احمد -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى عبد خميس صابر -  67

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حامد احمد هاجر -  68

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 49349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سيد محمد -  69

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم على نصار على -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالهادى عارف محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190429 تاريخ وفي 56243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رمضان خلف هانى -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده رشاد احمد محمود -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 56077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادب حسان عبدالحميد حامد -  74

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد اسماعيل حسين -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطيه عبدالغنى عطيه -  76

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 50499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالحميد عبدالتواب عماد -  77

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان خليل رمضان عيده -  78

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد فرج محمود -  79

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد عصام -  80

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد عبدالخالق محمد -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد معوض على -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على هللا فرج على -  83

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شعبان وحيد نجالء -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسرائيل هارون كمال ماريان -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 55229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد صدقى صالح احمد -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطا فوزى مجدى رامى -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 56099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميدة عيسى سيد احمد -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 53607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود مصطفى -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسحق شاكر وليد -  90

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس مجلى حبيب سحر -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد فتحى عبير -  92

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس كمال سيد -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد رمضان على فوزيه -  94

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل محمد احمد -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالقادر شعبان محمد -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على كمال اشرف -  97

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدهللا ربيع احمد -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 56098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول شريف على نزية -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد عبدالتواب محمد -  100

 خاص: يرالتأش وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم على محمد -  101

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد محمد -  102

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان فارس ممدوح فارس -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالناصر طه -  104

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صوفى قرنى محمد -  105

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صوفى قرنى محمد -  106

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زيدان رمضان حمادة -  107

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالقادر محمد عبدالقادر احمد -  108

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طنيوس ميخائيل عبدالمالك سامى -  109

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عباس قرنى عباس -  110

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 56096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات سعدى صبرى وحيد -  111

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 56097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عيد محمد صالح -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هشنود اسكندر صبحى سامح -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود ايوب محمد -  114

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد حسين احمد -  115

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبيد احمد محمد -  116

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مصطفى سيد مصطفى -  117

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صالح احمد -  118

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 56216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالواحد السيد احمد -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم محمود فتحى صميده -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد فتحى رمضان منى -  121

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى دسوقى مرجاوى معتز -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة على عويس حمادة -  123

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 56137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى احمد حسام احمد -  124

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد احمد -  125

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد محمد سيد محمد -  126

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع يلتعد تم20190415 تاريخ وفي 56175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد على منى -  127

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان على صالح احمد -  128

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سلطان عبدهللا نسمه -  129

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالحميد شعيب جهاد -  130

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد مصطفى عبود ايمن -  131

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 56072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد منصور بسمه -  132

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ناصر رامى -  133

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباقى محمد خالد -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن سيد نصر محمود -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد على حنان -  136

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان جمعه احمد منال -  137

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس لبيب جرجس يوسف -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ظايط احمد شعبان صالح -  139

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خفاجى محمد سعيد -  140

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنيامين حنا مجدى ميالد -  141

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 39641   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، هللا عوض عباس رمضان حماده -  142

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190405 تاريخ وفي 56266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق فيصل حمدى نورهان -  143

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 56073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود محمد رمضان هيثم -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الدين صالح محمود -  145

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 56106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى كامل لطيف ماهر -  146

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه احمد مصطفى جمال محمد -  147

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ربيع نبيل ربيع -  148

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل على عبدالعظيم تامر -  149

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ضياءالدين محمد -  150

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالوهاب محمد محمد -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن كامل اسماعيل نوره -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 56208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالتواب حسن -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 اريخت وفي 56240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالتواب سيد حماده -  154

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 56252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالظاهر قطب ربيع محمد -  155

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده بيومى حسين رجب -  156

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسين احمد محمد -  157

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم فكرى محمد -  158

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 56141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ملك عجايبى عزت -  159

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 56170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عاصم محمد البنا حسن علياء -  160

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 53097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميدومى محمدمحمد سيد محمد -  161

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد هالل خليفه جميل -  162

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد وجيه سيد احمد -  163

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف بكرى شحاته محمد احمد -  164

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 56245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرحات اسحق احمد -  165

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 56248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالتواب مصطفى خالد -  166

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالتواب فتحى محمود -  167

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عوض محمد ايمن -  168

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 56112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد فوزى محمود طارق -  169

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صادق احمد عالء -  170

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل انور مصطفى محمد -  171

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمود فكرى عاشور -  172

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حسين محمد -  173

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 56200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب احمد فتحى سيد -  174

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 56234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبداللطيف كمال محمد -  175

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 56247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعد عيد احمد -  176

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 56092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالفتاح حمدى شعبان -  177

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 56100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالوهاب ابراهيم احمد -  178

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 56123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرتضى خيرهللا عويس -  179

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 48618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حمد عبدالهادى محمد -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دخال دسوقى عطيه ميالد -  181

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نادى يحيى طارق -  182

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالتواب عبدالحميد وليد -  183

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد صدقى رضا -  184

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 45902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج جرجس سعد جورج -  185

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190405 تاريخ وفي 56266   برقم قيده سبق  ، تاجر ، عبدالرازق فيصل حمدى نورهان -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   كيمو بقاله بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 54436 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  1

   عبدالرازق فيصل حمدى نورهان: الى 56266 برقم المقيدة الشركة اسم تعديلب التأشير تم20190405:  تاريخ فى  ،  -  2

   golden m -n ان ام جولدن: الى 56266 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190405:  تاريخ فى  ،  -  3

 ار ام العهد بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 46846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  4

   والتصدير لالستيراد

   اليوجد بجعلها التجارية االسمة تعديل: الى 55520 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  5

 انفنتي بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 55951 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  6

infinity التصدير و االستيراد و العامه للمقاوالت   

 االقصى بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 42402 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  7

   والبلور الزجاج لتجاره

 الشيبه بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 29110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  8

   الزراعى لالستثمار

 عباد بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 53492 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  9

   غذائيهال المواد لتعبئه الرحمن

 مركز بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 49244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  10

   االلكترونيه االجهزه لصيانه االمير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   صبايا بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 47648 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  11

 و المتكامله للمقاوالت االسراء: الى 56135 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  12

   الديكور و التشطيبات

 الديب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 47071 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  13

   المتكامله للمقاوالت

 جولدن بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 54505 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  14

   بارد خلط الصناعية المنظفات لتعبئة كلين

 بقاله بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 48750 برقم المقيدة كةالشر اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  15

   طيبه

 زمزم بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 52078 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  16

   والتصدير لالستيراد

 رايه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 37192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  17

   المتكامله للمقاوالت

 الرياحين بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 46871 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  18

   الجاهزه للمالبس النديه

 مكة بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 49890 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  19

   الخردوات لتجارة

 الكريم بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 56121 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  20

   ائيهالغذ المواد وتغليف لتعبئه

 مستودع بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 47512 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  21

   الحمد عمومية وخدمات بوتاجاز

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190422 تاريخ وفى ،   52465:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حسن على العليم عبد عادل   - 1

 2019/ 4/ 22 من اعتبارا نهائيا تصفيتها وتمام الشركة انحالل  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 45213، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمود محمد هاشم سيد -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 المال رأس تعديل تم 20190403،   تاريخ وفي 55982، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة احمد احمد مبارك محمد -  2

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  3

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سعيد السيد محمد -  4

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 53990، برقم يدهاق سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  5

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه سعيد السيد محمد -  6

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 56211، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة محمد عبدالتواب محمد محمود -  7

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 51283، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه محمد سعد احمد ليصبح الشركة وعنوان اسم تعديل -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 51283، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة ابراهيم محمد ابراهيم محمود -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 46102، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه خليل ابراهيم نبيل مينا -  10

  جنيه  9000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 تم 20190424،   تاريخ وفي 45647، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  11

  جنيه  7000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 45647، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  12

  جنيه  7000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190424،   تاريخ وفي

 تم 20190424،   تاريخ وفي 45647، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  13

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 45647، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  14

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190424،   تاريخ وفي

 تم 20190424،   تاريخ وفي 45647، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  15

  جنيه  7000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 45647، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  16

  جنيه  7000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190424،   تاريخ وفي

 تم 20190424،   تاريخ وفي 45647، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  17

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 45647، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  18

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190424،   تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 47105    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها هانى ايمان -  1

 محمد كريم خالد/ ملك مغاغه مركز االرضى بالدور شقة العبور منطقة القاياتى شارع بناحية لها فرعا الشركة افتتحت ،:   الـتأشير

 لالدوية 2 فارم دله وسمته االدوية وتجارة لتسويق ادرى مكتب عن

 تاريخ وفي 47105    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها محمد هاني ايمان بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 بالدور شقة العبور منطقة القاياتى شارع بناحية لها فرعا الشركة افتتحت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190416

 لالدوية 2 فارم دله وسمته االدوية وتجارة لتسويق ادرى مكتب عن محمد كريم خالد/ ملك مغاغه مركز االرضى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 47105    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها هانى ايمان -  3

 محمد كريم خالد/ ملك مغاغه مركز االرضى بالدور شقة العبور منطقة القاياتى شارع بناحية لها فرعا الشركة افتتحت ،:   الـتأشير

 لالدوية 2 فارم دله وسمته االدوية وتجارة لتسويق ادرى مكتب عن

 تاريخ وفي 47105    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد هاني ايمان بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

 بالدور شقة العبور منطقة القاياتى شارع بناحية لها فرعا الشركة افتتحت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190416

 لالدوية 2 فارم دله وسمته االدوية وتجارة لتسويق ادرى مكتب عن محمد كريم خالد/ ملك مغاغه مركز االرضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم 20190424 تاريخ وفي 45647    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  5

 العشيرى عبدالرحمن ابراهيم ورثة ملك اطسا مركز جردوا بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  6

 ورثة ملك اطسا مركز جردوا بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 45647

 العشيرى عبدالرحمن ابراهيم

 تم 20190424 تاريخ وفي 45647    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  7

 العشيرى عبدالرحمن ابراهيم ورثة ملك اطسا مركز جردوا بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  8

 ورثة ملك اطسا مركز جردوا بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 45647

 العشيرى عبدالرحمن ابراهيم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مقاوالت مكتب بجعلة الشركة تاسيس من الغرض تعديل  تضامن شركة ، محمد رجب واحمد مصطفى محمد رجب حسن -  1

 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق  ، مكتبى واثاث كهربائية واجهزة كهربائية اتوادو منزلية وادوات بناء مواد وتوريدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424

 بناء مواد وتوريدات مقاوالت مكتب بجعلة الشركة تاسيس من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكه محمد رجب احمد -  2

 تعديل تم20190424 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق  ، مكتبى واثاث كهربائية واجهزة كهربائية وادوات منزلية وادوات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 مقاوالت مكتب بجعلة الشركة تاسيس من الغرض تعديل  بسيطة توصية ، محمد رجب واحمد مصطفى محمد رجب حسن -  3

 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق  ، مكتبى واثاث كهربائية واجهزة كهربائية وادوات منزلية وادوات بناء مواد وتوريدات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424

 بناء مواد وتوريدات مقاوالت مكتب بجعلة الشركة تاسيس من الغرض تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه محمد رجب احمد -  4

 تعديل تم20190424 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق  ، مكتبى واثاث كهربائية واجهزة كهربائية وادوات منزلية وادوات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 مقاوالت مكتب بجعلة الشركة تاسيس من الغرض تعديل  تضامن شركة ، محمد رجب واحمد مصطفى محمد رجب حسن -  5

 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق  ، مكتبى واثاث كهربائية واجهزة كهربائية وادوات منزلية وادوات بناء مواد وتوريدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424

 بناء مواد وتوريدات مقاوالت مكتب بجعلة الشركة تاسيس من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكه محمد رجب احمد -  6

 تعديل تم20190424 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق  ، مكتبى واثاث كهربائية واجهزة كهربائية وادوات منزلية وادوات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190409 تاريخ وفي 53990   برقم قيدها سبق ، وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190409 تاريخ وفي 53990   برقم قيدها سبق ، وشريكه سعيد السيد محمد -  2

 بسيطة توصية

  القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق ، محمد رجب واحمد مصطفى محمد رجب حسن -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف، 

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 48207   برقم قيدها سبق ، وشريكه محمد رجب احمد -  4

 تضامن شركة

،   القانونى الكيان تعديل تم20190424 تاريخ وفي 45647   برقم قيدها سبق ، وشريكتة العشيرى محمد عبدالرحمن ابراهيم -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 تاريخ وفي 45647   برقم قيدها سبق ، وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  6

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190424

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارية السمه تعديل: الى 39885 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190408:  تاريخ فى  ،  -  1

 ( a.c.c)  والبويات الحدايد لتجارة اطلس بجعلها للفرع

 التجارية السمه تعديل: الى 39885 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190408:  تاريخ فى  ،  -  2

 ( z .c .c) والبويات الحدايد لتجارة اطلس بجعلها

 السيد سمير محمد: الى 53990 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190409:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكته عبدالعال

 السيد سمير محمد: الى 53990 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190409:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكته عبدالعال

 وعنوان اسم تعديل: الى 51283 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190421:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه محمد سعد احمد ليصبح الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 45647 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190424:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 45647 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190424:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشركاها العشيرى على محمد عبدالجواد عالية بجعلة الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190409:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد سعيد السيد محمد -  1

 53990   برقم

    20190409:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد سعيد السيد محمد -  2

 53990   برقم

:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد سعيد السيد محمد -  3

 53990   برقم    20190409

:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد سعيد السيد محمد -  4

 53990   برقم    20190409

:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  العال عبد السيد سمير محمد -  5

 53990   برقم    20190409

:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  العال عبد السيد سمير محمد -  6

 53990   برقم    20190409

:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العال عبد السيد سمير محمد -  7

 53990   برقم    20190409

:  تاريخ ، الشركة قبل القانونية حقوق كافة واستالم خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العال عبد السيد سمير محمد -  8

 53990   برقم    20190409

 غير او الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد سعيد السيد محمد -  9

 من واالقتراض البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من اوغيره مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية

 اعمال في الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك

 عند البند هذا تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع

 او الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد سعيد السيد محمد -  10

 واالقتراض البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير

 اعمال في الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من

 عند البند هذا تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع

 او الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد سعيد السيد محمد -  11

 واالقتراض البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير

 اعمال في الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من

 عند البند هذا تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع

 او الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد سعيد السيد محمد -  12

 واالقتراض البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اعمال في الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من

 عند البند هذا تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع

 الحكومية الجهات ميعج امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  تضامن شركة  العال عبد السيد سمير محمد -  13

 البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير او

 الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من واالقتراض

 تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة اعمال في

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع عند البند هذا

 الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  تضامن شركة  العال عبد السيد سمير محمد -  14

 البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير او

 الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من واالقتراض

 تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة اعمال في

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع عند البند هذا

 الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  العال عبد السيد سمير محمد -  15

 البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير او

 الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد للشريك الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من واالقتراض

 تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة اعمال في

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع عند البند هذا

 الحكومية الجهات جميع امام عنها والتوقيع الشركة ادارة تكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  العال عبد السيد سمير محمد -  16

 البنكية الحسابات وفتح الشركة مع التعامل لدى الجهات من وغيرها مستوردين او موردين معها والتعاقد الحكومية غير او

 الغير وتفويض توكيل لة ويحق منفردا السيد سمير محمد يكللشر الشركة اصول من ثابت اصل وبيع والرهن البنوك من واالقتراض

 تعديل لهم ويحق االعتبار في االولي هي الشركة مصلحة تكون ان الوكالة او والتوقيع االدارة له من حيث فقط الشركة اعمال في

 53990   برقم    20190409:  تاريخ ، ذالك علي اغلبيتهم اجتماع عند البند هذا

:  تاريخ ، متضامن شريك الى موصى شريك من صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالتواب محمد احمد -  17

 56211   برقم    20190418

   برقم    20190421:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم محمد ابراهيم مبروك -  18

51283 

   برقم    20190421:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم محمد ابراهيم مبروك -  19

51283 

   برقم    20190421:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  امين محمد سعد احمد -  20

51283 

   برقم    20190421:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم خرج  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  امين محمد سعد احمد -  21

51283 

 وتحت باسمها الشركة عن والتوقيع االدارة حق منفردا وله  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم محمد ابراهيم مبروك -  22

 من البنوك جميع مع والتعامل القانونية اجراءات كافة واتخاذ الخاص والقطاع االعمال وقطاع الحكومية الجهات جميع امام عنوانها

 51283   برقم    20190421:  تاريخ ، كر\ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الحسابات وغلق وفتح وايداع سحب

 وتحت باسمها الشركة عن والتوقيع االدارة حق منفردا وله  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم محمد ابراهيم مبروك -  23

 من البنوك جميع مع والتعامل القانونية اجراءات كافة واتخاذ الخاص والقطاع االعمال وقطاع الحكومية الجهات جميع امام عنوانها

 51283   برقم    20190421:  تاريخ ، كر\ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الحسابات وغلق وفتح وايداع سحب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عنوانها وتحت باسمها الشركة عن والتوقيع االدارة حق منفردا وله  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  امين محمد سعد احمد -  24

 سحب من البنوك جميع مع والتعامل القانونية اجراءات كافة واتخاذ الخاص والقطاع االعمال وقطاع الحكومية الجهات جميع امام

 51283   برقم    20190421:  تاريخ ، كر\ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الحسابات وغلق وفتح وايداع

 عنوانها وتحت باسمها الشركة عن والتوقيع االدارة حق منفردا وله  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  امين محمد سعد احمد -  25

 سحب من البنوك جميع مع والتعامل القانونية اجراءات كافة واتخاذ الخاص والقطاع االعمال وقطاع الحكومية الجهات جميع امام

 51283   برقم    20190421:  تاريخ ، كر\ما بعض او كل فى الغير توكيل حق وله الحسابات وغلق وفتح وايداع

 فرع القاهرة بنك  فرع يدبر بجعلة والتوقيع االدارة تعديل  فرع مدير  مساهمة مصرية تابعة شركة  حسين سيد محمد -  26

 53843   برقم    20190422:  تاريخ ، حسين سيد محمد الى نادى يحيى من السواقى

 فرع القاهرة بنك  فرع يدبر بجعلة والتوقيع االدارة تعديل  فرع مدير  مساهمة مصرية تابعة شركة  حسين سيد محمد -  27

 53843   برقم    20190422:  تاريخ ، حسين سيد محمد الى نادى يحيى من السواقى

   برقم    20190423:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  هللا رزق هللا عوض ليمح حلمى -  28

46102 

 46102   برقم    20190423:  تاريخ ، حقوقه كافه واستلم خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم نبيل جوزيف -  29

 الرشدفى سن لبلوغة متضامن شريك الى صفتة تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد رجب احمد مصطفى -  30

 48207   برقم    20190424:  تاريخ ، 2015/10/14
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48285 

   برقم    20190423:  تاريخ ، 1701  2020-7-11 حتى سارى 2015-7-11-ج  سليمان عبدالوهاب عبدالكريم محمد -  71

41862 

   برقم    20190424:  تاريخ ، 1710  2024/4/28حتى سارى 2019/4/28ج  على الحميد عبد حسين اصالح -  72

40851 

 22564   برقم    20190424:  تاريخ ، 1713  2024/5/2 حتى وسارى2019/5/2ج  حمد عبدالنبى ىعبدالعاط -  73



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 31191   برقم    20190424:  تاريخ ، 1724  2021/ 3/ 1 حتى سارى 2016/ 3/ 2 ج  محمد يوسف مختار محسن -  74

 31191   برقم    20190424:  تاريخ ، 1723  2019/ 9/ 6 حتى سارى 2014/ 9/ 7 ج  يوسف مختار محسن -  75

 48338   برقم    20190424:  تاريخ ، 1719  2019/1/27ج  سنهابى زهران ثابت شادية -  76

   برقم    20190428:  تاريخ ، 1734  2024/5/12حتى سارى 2019/5/12ج  ابراهيم النبى عبد محمد فرحانه -  77

40874 

 44771   برقم    20190428:  تاريخ ، 1735  2018/9/6ج  محمد سيف محمود العزيز عبد -  78

 32445   برقم    20190430:  تاريخ ، 1751  2023-4-26 حتى ساري 2018-4-26-ج  عبدهللا على رزق محمد -  79

 45301   برقم    20190430:  تاريخ ، 1756  2019/ 8/ 8حتى سارى 2014/ 8/ 9 ج  البيطار محمود محمد ياسين -  80

 47512   برقم    20190430:  تاريخ ، 1756  2022-9-19 حتى سارى 2017-9-19-ج  على قرنى محمد ايمان -  81

 42615   برقم    20190430:  تاريخ ، 1754  2011-3-27-ج  جوده ابراهيم شعبان -  82

 42615   برقم    20190430:  تاريخ ، 1755  2021-3-27 حتى سارى 2016-3-27-ج  جوده ابراهيم شعبان -  83

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190403:  تاريخ ، 1404  2023/ 5/ 10 حتى سارى 2018/ 5/ 11 ج  وشريكه لبيب جرجس يوسف -  1

40187 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 1468  2024/ 1/ 16 حتى سارى 2019/ 1/ 17 ج  وشركاها سلومه احمد فتحيه -  2

40630 

   برقم    20190409:  تاريخ ، 1478  2022/ 7/ 25 حتى سارى 2017/ 7/ 26 ج  وشركاها مسعود احمد محمود زينب -  3

20953 

  2022/ 7/ 25 حتى ىسار 2017/ 7/ 26 ج  وشركاه االبياري مسعود أحمد القادر عبد بجعله الشركه وعنوان اسم يعدل -  4

 20953   برقم    20190409:  تاريخ ، 1478

:  تاريخ ، 160  2024/4/13 حتى وسارى2019/4/13ج  دمرانى حشمت محمد وشريكها خالد ابراهيم جيهان -  5

 40814   برقم    20190416

    20190417:  تاريخ ، 1634  2023-10-19 حتى وسارى 2018-10-19-ج  وشركائها ابراهيم القاسم ابو حكمت -  6

 32708   برقم

   برقم    20190422:  تاريخ ، 1680  2024/ 3/ 21 حتى سارى 2019/ 3/ 22 ج  وشركاه احمد مختار محمد -  7

48436 

 46102   برقم    20190423:  تاريخ ، 1706  2021/3/8 حتى وسارى2016/3/8ج  وشريكه خليل ابراهيم نبيل مينا -  8

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1745  1999/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان محسن -  9

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1745  1999/12/10ج  وشريكه عبدهللا رمضان كامل -  10



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1745  1999/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان كامل -  11

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1746  2004/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان محسن -  12

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1746  2004/12/10ج  وشريكه عبدهللا رمضان كامل -  13

 22988   قمبر    20190428:  تاريخ ، 1746  2004/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان كامل -  14

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1747  2009/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان محسن -  15

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1747  2009/12/10ج  وشريكه عبدهللا رمضان كامل -  16

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1747  2009/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان كامل -  17

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1748  2014/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان محسن -  18

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1748  2014/12/10ج  وشريكه عبدهللا رمضان كامل -  19

 22988   برقم    20190428:  تاريخ ، 1748  2014/12/10ج  وشركاه عبدهللا رمضان كامل -  20

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


