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 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب عن 56701 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد احمد خالد -  1

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

 مصطفى محمد احمد/ ملك اطسا

 ، مواشى تربية عن 56726 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد محمد ابراهيم نور -  2

 سيد محمد ابراهيم/ملك الفيوم م الناصرية:  بجهة

 مكتب عن 56714 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن شعبان السيد رامي -  3

 نشعبا السيد احمد/  ملك - نوارة:  بجهة ، العامة المقاوالت ألعمال

 لبيع كشك عن 56697 برقم 20190821 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سيد شعبان امانى -  4

 الفيوم مدينة مجلس/ملك الفيوم بندر وهبى يوسف ش الكيمان سنترال بجوار:  بجهة ، والحلوى السجاير

 تجارة عن 56687 برقم 20190820 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالجواد يسن عاصم -  5

 حسانين ابوحامد رجب/ملك اطسا م قلمشاه:  بجهة ، جاهزة مالبس

 ، مواشى كارة عن 56710 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى رشيد محمود مها -  6

 عبدالتواب رعبدالقاد عبدالحميد/ ملك الفيوم م البسيونيه:  بجهة

 مواد تعبئة عن 56728 برقم 20190826 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد حمدى حسن -  7

 صوفي العابدين زين جيهان/  ملك الفيوم فله تقسيم حسن الشيخ:  بجهة ، غذائيه

 لتقديم بوفيه عن 56325 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد هاشم امير -  8

 كامل محمد سليمان مصطفى/ملك الفيوم بندر السليمان برج زغلول سعد ش دله:  بجهة ، وباليستيشن المشروبات

 مكتب عن 56729 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه رمضان حسين -  9

 ابراهيم عطيه رمضان/  بملك اطسا مركز هريتا:  بجهة ، مقاوالت

 ، كشري مطعم عن 56651 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس طه هانى -  10

 الدين كمال طارق محمد/  بملك الفيوم بندر  مرزوق حلمى احمد شارع:  بجهة

 تجارة عن 56670 برقم 20190818 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  احمد العظيم عبد حسن اسالم -  11

 محمد على احمد/  ملك - الديان برج - باشا خالد شارع:  بجهة ، المحمول التليفون

 عن 56691 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزبز ابراهيم عبدالستار مصطفى -  12

 عبدالعزيز ابراهيم عبدالستار/ ملك الفيوم م الصالحية:  بجهة ، شىموا كارة

 مكتب عن 56700 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم صالح ابراهيم محمد -  13

 صالح ابراهيم مجدى/ ملك اطسا م الحجر:  بجهة ، العقارى واالستثمار المساحيه لالعمال

 اسمنت تجارة عن 56716 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد جمال حمدم -  14

 علب محمد على وعنهم عديس على محمد ورثة/  ملك - حماده صيدلية بجوار - الرماد دار - زغلول سعد شارع:  بجهة ،

 ، بقاله عن 56633 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم عبدالحليم سيد هاله -  15

 دانيال فرحات عادل/بملك الفيوم 8 عماره المرور مساكن:  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

 تجارة عن 56675 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االنفار زين طه محمد محمود -  16

 محمد حسنى احمد/ ملك الفيوم البحارى ةالطلب بيت شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس

 ، مسمط عن 56678 برقم 20190819 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعظيم حجاج اشرف -  17

 عبدالرحمن احمد عيد ناصر ملك البحارى كوبرى بجوار الجمهوريه شارع:  بجهة

 كمبيوتر عن 56695 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد ادهم -  18

 عبدالجيد احمد عامر/ملك الفيوم اطسا مركز بحرى الغرق:  بجهة ، امنيه وتقنيه وانترنت

 زيوت عن 56685 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود جمعه الحسيني عفاف -  19

 محمد محمد عماد/ملك الفيوم مركز النيل كفور:  بجهة ، وشحوم

 تجارة عن 56706 برقم 20190822 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى سيد عبدالغنى اشرف -  20

 عبدالغنى سيد عبدالغنى/ملك الفيوم م بغداد منشاة:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 56667 برقم 20190808 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل سيد ابراهيم امنية -  21

 السيد العظيم عبد مصطفى/  ملك - تالت:  بجهة ، البقالة

 عن 56712 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الجواد عبد المنجي عبد ليلى -  22

 الفتاح عبد هللا عبد محروس/  ملك - دفنو:  بجهة ، اعالف تجارة

 عن 56694 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده الحميد عبد محمد مصطفى -  23

 محمود محمد حسين/  ملك - تالت:  بجهة ، االسمنت تجارة

 عن 49418 برقم 20190829 فى يدق ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الخالق عبد الكريم عبد احمد -  24

 صالح الخالق عبد الكريم عبد ناصر/  ملك - الحيط منية:  بجهة ، البقالة تجارة

 عن 56637 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى مصطفى نبيل مصطفى -  25

 عبدالعزيز جمعه رمضان/  ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، البقاله تجارة

 عن 49418 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الخالق عبد الكريم عبد احمد -  26

 عدا وفيما 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد ألعمال مكتب له:  بجهة ، البقالة تجارة

 6 الخالق عبد الكريم عبد ياسر/  ملك- الحيط منية فى الكائنو قانونا منها ىالمحظور

 عن 54965 برقم 20190807 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  27

 عبدالمقصود عبدالجيد رمضان/ ملك الفيوم م االعالم:  بجهة ، اسمنتية منتجات مصنع

 عن 54965 برقم 20190807 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد رمضان حميدعبدال محمد -  28

 العمال مكتب عن عبدالمقصود عبدالحميد رمضان/ ملك الفيوم م الزملوطى فى رئيسى محل له:  بجهة ، اسمنتية منتجات مصنع

 2018-9-9 فى افتتح االمقاوالت

 ، البقاله تجاره عن 56681 برقم 20190820 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نحساني احمد كامل ايمان -  29

 احمد كامل محمد/ملك اطسا مركز الصديق ابوبكر شارع:  بجهة

 عن 50302 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سعد محمد احمد عطية احمد -  30

 احمد محمود احسان/ ملك الفيوم السنترال امام باشا خالد شارع:  بجهة ، الكهربائية زةاالجه تجارة

 عن 50302 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سعد محمد احمد عطية احمد -  31

 تجارة عن عبدالمطلب محمد ممدوح/ ملك الفيوم الناصر عبد جمال شارع فى رئيسى محل له:  بجهة ، الكهربائية االجهزة تجارة

 الكهربائية االجهزة

 عن 56709 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبداللطيف فايز عمرو -  32

 عبدهللا محمد سعيد/ ملك الفيوم م سيال:  بجهة ، البان وتوريد تجميع
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تقديم عن 56727 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى تارعبدالس شعبان محمود -  33

 مسعود رجب سيد/ملك الفيوم بندر المنورة المدينة برج عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، والمشروبات الوجبات

 ورشة عن 56698 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فتحى الصوفى محمد ابراهيم -  34

 الروبي على محمد/  ملك - جندير ابو:  بجهة ، حدادة

 تجارة عن 56650 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد حميده احمد -  35

 الرحمن عبد محمد حميده محمد/  ملك - تطون:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 تجارة عن 56665 برقم 20190808 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد رجب فتحي احمد -  36

 امبابي محمد احمد/  ملك - دفنو:  بجهة ، كهربائية اجهزه

 مكتب عن 56720 برقم 20190825 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلقانى محمد عشرى احمد -  37

 محمد عشرى هانى ملك اطسا مركز جردو:  بجهة ، تمقاوال

 تجارة عن 56655 برقم 20190806 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود هللا حمد هللا عبد فادية -  38

 موسى صابر ناشد/  ملك - الحجر:  بجهة ، جاهزة مالبس

 مكتب عن 56659 برقم 20190807 فى قيد ، 21000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  شاكر عبدالحميد صالح محمود -  39

 محمد احمد محمد/ ملك الفيوم م عبدهللا منشاة:  بجهة ، عامة توريدات

 بالى عن 56684 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود السيد جمال -  40

 الباب فتح جابر القية ملك اطسا مركز قلمشاة:  بجهة ، استيشن

 مكتب عن 56707 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود متولى عبدالعظيم خلف -  41

 م الحيط منية:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 محمود متولى عبدالعظيم/ ملك اطسا

 بجهة ، مطعم عن 56631 برقم 20190801 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد احمد ابراهيم عادل -  42

 على محمد على احمد/  ملك الجديد الشارع االوقاف عمارة رماد دار: 

 كارة عن 56713 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى محمد احمد -  43

 احمد مصطفى محمد/ملك اطسا م ابوجندير:  بجهة ، مواشى

 البقالة تجارة عن 56643 برقم 20190804 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعظيم خليفه امل -  44

 على عيد على/ ملك الفيوم م العامرية:  بجهة ،

 تجارة عن 56654 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن العزيز عبد علي مصطفى -  45

 لوقا جرجس محروس/  ملك - المبيضة - باشا سليمان شارع:  بجهة ، وشباك باب

 ، بقاله تجارة عن 56658 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب ايوب احمد محمد -  46

 احمد عبدالهادي بسمه/  ملك الفيوم  دله الفتوح شارع الهادي برج 3 االرضي بالدور محل:  بجهة

 تجارة عن 56660 برقم 20190807 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسحق سامى مصطفى -  47

 عبدالرازق احمد عبدالهادى/ ملك الفيوم دلة هادىال برج الفتوح شارع:  بجهة ، صحية وادوات وبويات حدايد

 معرض عن 56674 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنور رجب محمود اشرف -  48

 عرفه محمد محمود اشرف ملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ، السيارات لتجاره

 مكتب عن 56693 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالعظيم رمضان مدحت -  49

 احمد السيد رحاب/ملك الفيوم مركز العشيرى منشاه الصعايده كفر:  بجهة ، مقاوالت
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 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 البقالة تجارة عن 56689 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عشرى جمعه عالء -  50

 محمود محسن محمد/ملك اطسا م نودف:  بجهة ،

 تعبئة عن 56699 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسرائيل ثابت اكرم كيرلس -  51

 لبيق المسيح عبد مجدى/  ملك - هللا عبد منشأة:  بجهة ، صناعية منظفات

 معرض عن 56738 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر احمد ابوالنجا وائل -  52

 على عبدالحميد عادل/  بملك الفيوم بندر النويري العز ابو الدين محي شارع:  بجهة ، السيارات لتجاره

 مكتب عن 56636 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان ربيع محمد -  53

 شعبان ربيع احمد/ملك الفيوم م المقطع هوارة:  بجهة ، عمومية توريدات

 تجارة عن 56646 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عبدالعظيم ايمن -  54

 على احمد عبدالعظيم على/  بملك اطسا مركز خلف:  بجهة ، بويات و حدايد

 ، البقالة تجارة عن 56648 برقم 20190805 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد جمال ورده -  55

 احمد سيد محمود/  ملك - سيال:  بجهة

 تجارة عن 56662 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمد فتحى محمد -  56

 محمد فتحى احمد/  كبمل الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، اعالف

 عن 56671 برقم 20190818 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالهادى عبدالعظيم عبدالهادى -  57

 عبدالعظيم عبدالهادى شرين ملك اطسا مركز قلمشاه:  بجهة ، بقاله

 ، مواشي كارة عن 56668 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سيد فرج احمد -  58

 سيد فرج محارب/  ملك - سيال:  بجهة

 عن 56683 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب محمود جوهر محمود -  59

 عبدالتواب محمود جوهر/ملك الفيوم مركز المندره:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 مكتب عن 56711 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح دينعاب محمد -  60

 محمد صالح عابدين/  ملك الفيوم مركز صالح بنى:  بجهة ، اساسات اصالح و هدم و انشاء مقاوالت

 لتوريد مكتب عن 56719 برقم 20190825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده محمد عبدهللا عبير -  61

 عبدالبديع محمد محمود/ملك الفيوم الكهرباء مؤسسه امام الجون شارع:  بجهة ، منظفات وتوزيع

 مواشى كارة عن 56721 برقم 20190825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزاوى شعبان سيد خالد -  62

 عبدالحفيظ كاظم اشرف ملك مالفيو مركز المقطع  هوارة:  بجهة ،

 مركز عن 56664 برقم 20190807 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا رمضان حسنى محمود -  63

 امين رمضان على/  ملك اطسا مركز الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، تدليك

 تجارة مكتب عن 56657 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عطية صالح علي -  64

 على عطية صالح/  ملك - الحيط منية:  بجهة ، احذية

 56740 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدالمحسن ابراهيم عبدالرحمن -  65

 عبدالمحسن هيمابرا محمد/بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، مالبس استيراد مكتب عن

 تجاره عن 56741 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عبدهللا طه عبدالرحمن -  66

 احمد ممدوح احمد/بملك الفيوم بندر مفتاح على عماره باشا خالد شارع:  بجهة ، المحمول التليفون اكسسوار

 مكتب عن 56680 برقم 20190819 فى قيد ، 80000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  حسن محمود حسن محمد -  67

 عبدالفتاح محمد نبيله/ ملك الفيوم التقوى مسجد شارع الحادقة:  بجهة ، وتوريدات مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 لتجاره مخزن عن 56718 برقم 20190825 فى قيد ، 11000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف العال ابو سعد سيد -  68

 حسن جمعه رمضان/ملك الفيوم بندر الصيفيه قايتباى شارع 2 عقار:  بجهة ، الغذائيه المواد

 بقاله عن 56730 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عبدالتواب احمد كريم -  69

 محمد حسن دعبدالحمي/  ملك الفيوم سويف بني موقف امام ناصر الملك شارع:  بجهة ، تموينيه

 محل عن 56736 برقم 20190827 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحيى حسن محمد محمود اسالم -  70

 عبدالعاطى حازم/  ملك الفيوم بندر الجزار راضي بجوار الرمله شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه بيع

 كارة عن 56630 برقم 20190801 فى قيد ، 400000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  لملوم محمود تيمور محمد -  71

 لملوم محمود الدين نور ملك الفيوم مركز السعود ابو:  بجهة ، مواشى

 مقاوالت عن 56635 برقم 20190801 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد محمد عزام -  72

 عطيه محمد محمد/ملك الفيوم مركز السعود ابو:  بجهة ، وتوريدات عموميه

 العمال مكتب عن 56656 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفضل سيد سعد نعيمة -  73

 عادل/ملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعة من36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد

 المصرى داحم

 عن 56669 برقم 20190815 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد مبارك عبدالحميد مصطفى -  74

 عبدالجواد مبارك عبدالحميد/ ملك اطسا مركز الحمديه:  بجهة ، تموينيه بقاله

 مطبعه عن 56692 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالشافى جالل نسرين -  75

 محمود مصطفى خالد/ ملك الفيوم البحرية البارودية ابوالنيل شارع14:  بجهة ،

 نقل مكتب عن 56690 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شريف رشاد حسين -  76

 عبدالحميد رجب ربيع/ملك الفيوم مركز العشيرى منشاه:  بجهة ، ع م ج داخل عمال

 عن 56708 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان عبدالحميد رجب وليد -  77

 عبدالحميد محمد عزت ملك اطسا مركز بحرى الغرق:  بجهة ، ديكور مستلزمات

 كاره عن 56742 برقم 20190829 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى عبدالغفار راضى سالمه -  78

 عبدالغفار فوزى على ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشى

 اعالف تجارة عن 56735 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد كمال سحر -  79

 حامد حسن عماد/  ملك - دفنو:  بجهة ، وحبوب

 مكتب عن 56639 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد توفيق مصطفى صالح -  80

 فايد توفيق مصطفى/  ملك الفيوم بندر العرضي خلدون ابن شارع:  بجهة ، المقوالت العمال

 تجاره عن 56652 برقم 20190806 ىف قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد المجد ابو عبدهللا هدى -  81

 يوسف عبدالعاطى رمضان ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، بطاريات و اطارات

 ، البان معمل عن 56682 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان احمد محمد محمد -  82

 محمد انور سعيد/ملك اطسا م الخطاب بن عمر ش:  بجهة

 تجارة عن 56724 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالال محمد عبدالال عماد -  83

 محمد احمد حسن/ ملك اطسا مركز الحيط منية:  بجهة ، منها المحظور عدا فيما وتصدير الخردوات

 تجارة عن 56723 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عبدهللا عاطف ايمن -  84

 محمد احمد حسن/ ملك اطسا مركز الحيط منية:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما وتصدير اطفال لعب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 ورشة عن 56715 برقم 20190822 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان عويس رمضان احمد -  85

 الفتاح عبد رمضان امال/  ملك - الشرقى الجرن شارع - الطباخين درب:  بجهة ، استرجى دهانات

 مكتب عن 56641 برقم 20190804 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محجوب عطيه محمد -  86

 سنح محجوب عطيه/  ملك اطسا مركز الحيط منية:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 مكتب عن 56647 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل اسماعيل نادى محمد -  87

 اسماعيل اسماعيل نادى ملك الفيوم مركز العدوة:  بجهة ، مقاوالت

 ، البقالة تجارة عن 56672 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد احمد اسماء -  88

 عبدالمقصود اسماعيل على/ ملك اطسا م جردو:  بجهة

 عن 56744 برقم 20190829 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالغنى راضى حمدى -  89

 شعبان محمد والء ملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، الديكور العمال مكتب

 تجاره عن 56679 برقم 20190819 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب احمد سيد نوال -  90

 احمد سيد صباح ملط الفيوم بندر الجديد الرماد دار من متفرع سعد الشيخ شارع:  بجهة ، البقاله

 عن 56731 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرؤوف كامل رمضان محمود -  91

 عبدالرؤوف كامل رمضان/ملك اطسا م مطول:  بجهة ، عامة وتوريدات مقاوالت العمال مكتب

 مقاوالت عن 56634 برقم 20190801 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيباوى رياض عيسى بيباوى -  92

 رياض عيسى ياسر/ ملك الفيوم م عبدهللا منشاة:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء

 عن 56733 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالتواب عمر شعبان -  93

 عبدالتواب عمر ثابت/  ملك الفيوم مركز البسيونيه:  بجهة ، السندوتش محالت و بوفيه

 تصنيع عن 56640 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز خليفه رجب محمد -  94

 عبدالعزيز خليفه رجب/ملك الفيوم م الحريشى نزلة:  بجهة ، مفروشات

 عن 56653 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالرحمن امين محمد باسم -  95

 محمد فرحات سيد/ ملك الفيوم بندر العالى السد ش:  بجهة ، وبطاريات اطارات بيع

 كاره عن 56686 برقم 20190820 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد ابراهيم محمود -  96

 محمد ابراهيم عبدالتواب/ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشي

 مكتب عن 56702 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  اسماعيل على يوسف محمود -  97

 م الحيط منية:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا وفيما6المجموعة من36 والفقرة19المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 عبدالحفيظ محود محمد/ملك اطسا

 تجارة عن 56696 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  المالك عبد سامى مكرم ابرام -  98

 شعبان كمال فادية/  ملك - الجون - التعليمية المنطقة خلف:  بجهة ، الكهربائية االدوات

 ترزي عن 56722 برقم 20190825 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عرابى احمد نجالء -  99

 احمد عرابى احمد/  ملك الفيوم نصار مسجد امام الخريانه ثان قسم : بجهة ، حريمي

 جارة عن 56704 برقم 20190821 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد صالح محمد سمر -  100

 الفتاح عبد السيد نادي/  ملك - باشا خالد شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار

 تجارة عن 56725 برقم 20190826 فى قيد ، 18000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليمانس عطيه جمال فرج -  101

 عبدالدايم محمود عاطف/ملك الفيوم م ابوالسعود:  بجهة ، البقالة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 56737 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم احمد سامح -  102

 عزبة:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا وفيما 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما والتصدير الستيرادا ألعمال

 صديق سيد هانى/  ملك - المطحن شارع - يوليو 26 - جبيلي

 مكتب عن 56734 برقم 20190827 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم محمود داليا -  103

 محمد عبدالعال ايمن/  ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، ع م ج داخل رحالت

 مكتب عن 56743 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب صابر فكرى محمود -  104

 الحصري احمد دالفتاحعب/  ملك  الفيوم بندر هللا لطف مشاة صادق شارع 2:  بجهة ، شامله طبيه توريدات

 مكتب عن 56638 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل محمد عبدهللا -  105

 خليل محمد جمال/ملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 مكتب عن 56642 برقم 20190804 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  عبدالغنى حسنى محمد احمد -  106

 عبدالغنى حسنى محمد/ملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 عن 56661 برقم 20190807 فى قيد ، 43000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ محمود السيد محمود -  107

 محمود عادل محمد/  ملك الفيوم مركز الكرادسه زاوية:  بجهة ، جافه حلويات مصنع

 عن 56673 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع حسين عويس جمال -  108

 بدالسميعع حسين عويس ملك الفيوم مركز الالهون:  بجهة ، العموميه المقاوالت العمال مكتب

 مكتب عن 56688 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح فتحى سيد عبدالغنى -  109

 فتحى سيد محمود/ ملك اطسا م دفنو:  بجهة ، العامة المقاوالت العمال

 عن 56705 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبدالتواب عمرو -  110

 عبدالرحمن السيد احمد/ بملك اطسا مركز جردو:  بجهة ، السيارات وتأجير لبيع معرض

 عن 56739 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهشيمه عبدالفتاح عادل اسالم -  111

 هشيمه ابو عبدالفتاح عادل/  بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، المقاوالت العمال مكتب

 عن 56739 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهشيمه عبدالفتاح عادل اسالم -  112

 هشيمه ابو عبدالفتاح عادل/  بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، المقاوالت العمال مكتب

 تجارة عن 56645 برقم 20190804 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  عبدالنبى محمد ربيع منى -  113

 عبدالفضيل عبدالفتاح حسن/  ملك اطسا مركز الجعافره:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 56649 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد شعبان ممدوح احمد -  114

 امين النبي عبد مديحه/  ملك - المحلج بجوار - حسن الشيخ:  بجهة ، اخشاب

 عن 56666 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالجواد عبدالعليم اسالم -  115

 احمد عبدالجواد عبدالعليم/  بملك الفيوم مركز سنوفر:  بجهة ، المقاوالت العمال مكتب

 تجارة عن 56663 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفيظ بدع احمد محمد ابتسام -  116

 مرزوق عطية محمد/  ملك - قلهانه:  بجهة ، زراعية ومبيدات ومخصبات اسمدة

 عبي عن 56677 برقم 20190818 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين صالح محمد سعيد محمد -  117

 طلبه محمود حنفى ملك الفيوم بندر البحارى ش:  بجهة ، احذيه

 تجارة عن 56676 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حيدر مصطفى محمد احمد -  118

 اسرائيل فرانسيس ماهر/ ملك الفيوم الوفاء برج العالى السد شارع 15:  بجهة ، جاهزة مالبس

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  متكاملة مقاوالت شركة  ،  شركة   وشريكتها الخوخ فهمي حسن ريمان -  1

 رجب عادل/  لكم - القرية عمودية مقر بجوار - ابجيج قرية:  بجهة ، متكاملة مقاوالت شركة عن ، 56732 برقم 20190827

 عثمان شعبان

 برقم 20190804 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  التكييف اعمال  ،  شركة   وشريكه ابراهيم محمد احمد خليل -  2

 بريك محمد هند/ملك الفيوم بندر الشريف شارع التربية كلية خلف المرور حى:  بجهة ، التكييف اعمال عن ، 56644

 برقم 20190825 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  تموينيه بقاله  ،  شركة   وشريكتها فارس محمد حمدى مديحه -  3

 محمد حمدى احمد/بملك اطسا مركز جردوا:  بجهة ، تموينيه بقاله عن ، 56717

 منه لمحظوروا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التصدير  ،  شركة   وشريكتها جاد صبره خليفه رضا -  4

 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التصدير عن ، 56632 برقم 20190801 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   قانونا

 رجب مرفت/ملك الياسمين برج الفيوم مصر طريق ريزو مطعم بجوار المسله:  بجهة ، قانونا منه والمحظور 6 المجموعه من

 احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   54759:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالغنى فرج حسنى   - 1

 نهائيا التجاره لترك 2019-2-21 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   34973:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معوض عزيز جرجس عادل   - 2

 6/8/2019 فى االخر لرئيسى بالغاء 2757 رقم محو امر  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  55889 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خالد امين على حنان -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  55998 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين رياض عبدالسميع احمد -  2

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  52164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالحافظ مسعد فرج -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  54386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالعزيز محمد شعبان -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  42630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد احمد امام -  5

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  46163 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيومى شحات محمود مصطفى -  6

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  32293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباقى عبد العال عبد سامح -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس عديلت تم  20190807 ، تاريخ وفي  55409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فانوس خليل منير شنوده -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  55978 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد روبى احمد سامح -  9

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  38537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شافعى عبدالتواب احمد ميةس -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  44322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض فرج معوض  منال -  11

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  54021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل رمضان ممدوح -  12

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  47523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسيد نجيب نعيم مانسلي -  13

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  51680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض قرنى صالح عيد -  14

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  56228 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طنيوس ميخائيل عبدالمالك سامى -  15

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  52467 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد المحسن عبد ممدوح شريف -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  47221 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على يوسف فتحى سيد -  17

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  55504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا عطية عبدهللا سيد -  18

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  55934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال محمود عمر احمد -  19

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  48402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحفيظ عبد رياض حمدى محمد -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  56496 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفيفي سيد عيد حسام -  21

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  55650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالجواد احمد محمد -  22

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل مت  20190822 ، تاريخ وفي  49965 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغنى حسنى محمد مصطفى -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  40938 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان النبى عبد عماد -  24

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  49939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم صميدة مصطفى ايهاب -  25

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  49939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم صميده مصطفى ايهاب -  26

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  44588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد اللطيف عبد محمد عمر -  27

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  55805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالرحمن مصطفى احمد -  28

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  48782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عبدالرحمن عطيه محمود -  29

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  56104 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد شعبان شريف -  30

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  53602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد مجدي عبدالجواد -  31

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  56060 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالتواب محمد مصطفى اشرف -  32

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  53609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالتواب روبى حربى -  33

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  53609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالتواب روبى حربى -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  52495 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم عبدالنعيم جمعة مصطفى -  35

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

 المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  45473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنام كامل عبدالعزيز عبدهللا امنية -  36

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

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لملوم محمود تيمور محمد -  1

 لملوم محمود الدين نور ملك الفيوم مركز السعود ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد احمد ابراهيم عادل -  2

  على محمد على احمد/  ملك الجديد الشارع االوقاف عمارة رماد دار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان ربيع محمد -  3

 شعبان ربيع احمد/ملك الفيوم م المقطع هوارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيباوى رياض عيسى بيباوى -  4

 ياضر عيسى ياسر/ ملك الفيوم م عبدهللا منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 38868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالكريم عبدهللا عيد -  5

  عبدالكريم عبدهللا سعاد/ملك الفيوم مركز الصالحيه بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد عزام -  6

  عطيه محمد محمد/ملك الفيوم مركز السعود ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 56633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم عبدالحليم سيد هاله -  7

  دانيال فرحات عادل/بملك ومالفي 8 عماره المرور مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل محمد عبدهللا -  8

 خليل محمد جمال/ملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ فيو 56640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز خليفه رجب محمد -  9

 عبدالعزيز خليفه رجب/ملك الفيوم م الحريشى نزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعظيم خليفه امل -  10

 لىع عيد على/ ملك الفيوم م العامرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد توفيق مصطفى صالح -  11

  فايد توفيق مصطفى/  ملك الفيوم بندر العرضي خلدون ابن شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 ختاري وفي 56645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى محمد ربيع منى -  12

  عبدالفضيل عبدالفتاح حسن/  ملك اطسا مركز الجعافره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى مصطفى نبيل مصطفى -  13

  عبدالعزيز هجمع رمضان/  ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محجوب عطيه محمد -  14

  حسن محجوب عطيه/  ملك اطسا مركز الحيط منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 56642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى حسنى محمد احمد -  15

 عبدالغنى حسنى محمد/ملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 56647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل اسماعيل نادى محمد -  16

 اسماعيل اسماعيل نادى ملك الفيوم مركز العدوة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 56649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد شعبان ممدوح احمد -  17

 امين النبي عبد مديحه/  ملك - المحلج بجوار - حسن الشيخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 56650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد حميده احمد -  18

 الرحمن عبد محمد حميده محمد/  ملك - تطون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 56646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالعظيم ايمن -  19

  على احمد عبدالعظيم على/  بملك اطسا مركز خلف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 56651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس طه انىه -  20

  الدين كمال طارق محمد/  بملك الفيوم بندر  مرزوق حلمى احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 56648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد جمال ورده -  21

 احمد سيد محمود/  ملك - سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عطية صالح علي -  22

 على عطية صالح/  ملك - الحيط منية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالرحمن امين محمد باسم -  23

 محمد فرحات سيد/ ملك الفيوم بندر العالى السد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد المجد ابو عبدهللا هدى -  24

 يوسف عبدالعاطى رمضان ملك الفيوم مركز سيال ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفضل سيد سعد نعيمة -  25

  المصرى احمد عادل/ملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد علي مصطفى -  26

 لوقا جرجس محروس/  ملك - المبيضة - باشا سليمان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 56655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود هللا حمد هللا عبد فادية -  27

 موسى صابر ناشد/  ملك - الحجر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد فتحى محمد -  28

  محمد فتحى احمد/  بملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 54965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  29

 عبدالمقصود عبدالجيد رمضان/ ملك الفيوم م االعالم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 54965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  30

 االمقاوالت العمال مكتب عن عبدالمقصود عبدالحميد رمضان/ ملك الفيوم م الزملوطى ىف رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 2018-9-9 فى افتتح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 32293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد العال عبد سامح -  31

 عبدالباقى عبدالعال سامح/ ملك ااطس م جندير ابو بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمود السيد محمود -  32

  محمود عادل محمد/  ملك الفيوم مركز الكرادسه زاوية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 54965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  33

 عبدالجيد رمضان/ ملك الفيوم م االعالم فى الكائن اسمنتية منتجات مصنع عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

 االسمنية للمنتجات المدثر مصنع التجارية وسمته عبدالمقصود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اكرش عبدالحميد صالح محمود -  34

 محمد احمد محمد/ ملك الفيوم م عبدهللا منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا رمضان حسنى محمود -  35

  امين رمضان على/  ملك اطسا مركز الصديق بكر ابو شارع ،:   يرالـتأش

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 55409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فانوس خليل منير شنوده -  36

  محروس عزت نايوح/  بملك الفيوم التجاري الممر مدخل المحمديه مدرسة خلف بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ايوب احمد محمد -  37

  احمد عبدالهادي بسمه/  ملك الفيوم  دله الفتوح شارع الهادي برج 3 االرضي بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56660    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، احمد اسحق سامى مصطفى -  38

 عبدالرازق احمد عبدالهادى/ ملك الفيوم دلة الهادى برج الفتوح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 56663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفيظ عبد احمد محمد ابتسام -  39

 مرزوق عطية محمد/  ملك - قلهانه ،:   لـتأشيرا

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 56666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالجواد عبدالعليم اسالم -  40

  احمد عبدالجواد عبدالعليم/  بملك الفيوم مركز سنوفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 56665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد رجب فتحي احمد -  41

 امبابي محمد احمد/  ملك - دفنو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 56668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد فرج احمد -  42

 سيد فرج ربمحا/  ملك - سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 56667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سيد ابراهيم امنية -  43

 السيد العظيم عبد مصطفى/  ملك - تالت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 55808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان طلب عوض محمد -  44

  الحداد عبدالجواد محمد/ملك الفيوم للشحن الهوارى شركه بجوار الفوال بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 56669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد مبارك عبدالحميد مصطفى -  45

  عبدالجواد مبارك عبدالحميد/ ملك اطسا مركز يهالحمد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع حسين عويس جمال -  46

 عبدالسميع حسين عويس ملك الفيوم مركز الالهون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56676    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، حيدر مصطفى محمد احمد -  47

 اسرائيل فرانسيس ماهر/ ملك الفيوم الوفاء برج العالى السد شارع 15 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد احمد اسماء -  48

 عبدالمقصود اسماعيل على/ ملك اطسا م جردو ،  : الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح محمد سعيد محمد -  49

 طلبه محمود حنفى ملك الفيوم بندر البحارى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االنفار زين طه محمد محمود -  50

 محمد حسنى احمد/ ملك الفيوم البحارى الطلبة بيت شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور رجب محمود اشرف -  51

 عرفه محمد محمود اشرف ملك اطسا مركز نودف ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العظيم عبد حسن اسالم -  52

 محمد على احمد/  ملك - الديان برج - باشا خالد شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 56671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لعبدالعا عبدالهادى عبدالعظيم عبدالهادى -  53

 عبدالعظيم عبدالهادى شرين ملك اطسا مركز قلمشاه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 56678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم حجاج اشرف -  54

 عبدالرحمن احمد عيد ناصر ملك البحارى كوبرى بجوار الجمهوريه شارع ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 56684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود السيد جمال -  55

 الباب فتح جابر القية ملك اطسا مركز قلمشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 56679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب داحم سيد نوال -  56

 احمد سيد صباح ملط الفيوم بندر الجديد الرماد دار من متفرع سعد الشيخ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 56680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود حسن محمد -  57

 عبدالفتاح محمد نبيله/ ملك الفيوم التقوى مسجد شارع الحادقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 47221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يوسف فتحى سيد -  58

 سلطان سيد محمد/ ملك الفيوم البكرى ةمنشا الناصر الملك شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 50150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرحات صالح نجالء -  59

 احمد الدين صالح محمود ملك الفيوم بندر باغوص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56686    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد ابراهيم محمود -  60

  محمد ابراهيم عبدالتواب/ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شريف رشاد حسين -  61

  عبدالحميد رجب ربيع/ملك مالفيو مركز العشيرى منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين احمد كامل ايمان -  62

  احمد كامل محمد/ملك اطسا مركز الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد محمد محمد -  63

 محمد انور سعيد/ملك اطسا م الخطاب بن عمر ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالجواد يسن عاصم -  64

  حسانين ابوحامد رجب/ملك اطسا م قلمشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عشرى جمعه عالء -  65

 محمود محسن محمد/ملك اطسا م دفنو ،:   الـتأشير

 وصف،  لعنوانا تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم احمد سامح -  66

 صديق سيد هانى/  ملك - المطحن شارع - يوليو 26 - جبيلي عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمود جوهر محمود -  67

  عبدالتواب محمود جوهر/ملك الفيوم مركز المندره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح فتحى سيد عبدالغنى -  68

  فتحى سيد محمود/ ملك اطسا م دفنو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان لتعدي تم 20190820 تاريخ وفي 56692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالشافى جالل نسرين -  69

 محمود مصطفى خالد/ ملك الفيوم البحرية البارودية ابوالنيل شارع14 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود جمعه الحسيني عفاف -  70

  دمحم محمد عماد/ملك الفيوم مركز النيل كفور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 56691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزبز ابراهيم عبدالستار مصطفى -  71
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،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 56731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤوف كامل رمضان محمود -  121

 عبدالرؤوف كامل رمضان/ملك اطسا م مطول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 56735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد كمال سحر -  122

 حامد حسن عماد/  ملك - دفنو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 56736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى حسن محمد محمود اسالم -  123

  عبدالعاطى حازم/  ملك فيومال بندر الجزار راضي بجوار الرمله شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 56738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر احمد ابوالنجا وائل -  124
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،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 49418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالخالق عبدالكريم احمد -  130

 صالح الخالق عبد الكريم عبد ناصر/  ملك - الحيط منية فى والكائن البقالة تجارة عن آخر رئيسي محل افتتحت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 56744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالغنى راضى حمدى -  131

 شعبان محمد والء ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 49418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الخالق عبد الكريم دعب احمد -  132

 صالح الخالق عبد الكريم عبد ناصر/  ملك - الحيط منية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 49418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الخالق عبد الكريم عبد احمد -  133

 ىالمحظور عدا وفيما 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد ألعمال مكتب له ،:   الـتأشير وصف

 6 الخالق عبد الكريم عبد ياسر/  ملك- الحيط منية فى والكائن قانونا منها

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 56743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب صابر فكرى محمود -  134

  الحصري احمد عبدالفتاح/  ملك  الفيوم بندر هللا لطف مشاة صادق شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

،  نوانالع تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 56742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالغفار راضى سالمه -  135

 عبدالغفار فوزى على ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 55829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن عبدهللا رضوان على -  1

 مواشي كارة بجعلة تجارةال نوع تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 55978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد روبى احمد سامح -  2

 صحيه ادوات تجارة و مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 54021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رمضان ممدوح -  3

 عموميه توريدات مكتب بجعله التجارة نوع تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 54541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح جنيدى محمد صباح -  4

 غالل و اعالف وتجاره طحين ماكينه بجعله النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش الرحمن عبد انور كمش محمد -  5

 وتجارتها وغالل حبوب مدشة بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 51492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سيد فتحى منى -  6

 الوميتال بيع ومعرض ورشة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 51492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سيد فتحى منى -  7

 الوميتال بيع ومعرض ورشة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40938   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان النبى عبد عماد -  8

 منزليه ادوات تجاره بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 49939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم صميدة مصطفى ايهاب -  9

 المنزليه واالدوات والخردوات المعمره االجهزه تجاره علهبج االخر الرئيسى بالمركز النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد راضى السيد عمر -  10

 قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 53602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وادعبدالج مجدي عبدالجواد -  11

 قانونا منها المحظور عدا فيما صحيه ادوات تجارة و تصدير مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل مت20190828 تاريخ وفي 52341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود العظيم عبد اسامه -  12

 خشبيه اعمال تركيب و توريد بجعله النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 54403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك التواب عبد ابراهيم محمود -  13

 الغير لحساب سيارات بيع معرض بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 56634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيباوى رياض عيسى بيباوى -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 ختاري وفي 56664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا رمضان حسنى محمود -  2

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 56678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم حجاج اشرف -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عابدين محمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن شعبان السيد رامي -  5

 خاص: التأشير

 صفو،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد حمدى حسن -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد توفيق مصطفى صالح -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى محمد ربيع منى -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 56646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالعظيم ايمن -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود جمعه الحسيني عفاف -  10

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزبز ابراهيم عبدالستار ىمصطف -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صالح ابراهيم محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم محمود ليادا -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 56740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالمحسن ابراهيم عبدالرحمن -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 56633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم عبدالحليم سيد الهه -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 56648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد جمال ورده -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 56663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفيظ عبد احمد محمد ابتسام -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 56679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد سيد نوال -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد امىس مكرم ابرام -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الجواد عبد المنجي عبد ليلى -  20

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه رمضان حسين -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 56744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالغنى راضى حمدى -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 56635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يهعط محمد محمد عزام -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور رجب محمود اشرف -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتحى الصوفى محمد ابراهيم -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود متولى عبدالعظيم خلف -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56733   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، عبدالرحمن عبدالتواب عمر شعبان -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 56741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدهللا طه عبدالرحمن -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 56656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفضل سيد سعد نعيمة -  29

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 56669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد مبارك عبدالحميد مصطفى -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56673   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع حسين عويس جمال -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد ابراهيم محمود -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 56719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد عبدهللا عبير -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد كمال سحر -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى حسن محمد محمود اسالم -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل محمد عبدهللا -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل مت20190804 تاريخ وفي 56640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز خليفه رجب محمد -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 56657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عطية صالح علي -  38

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح فتحى سيد عبدالغنى -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد صالح محمد سمر -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على يوسف محمود -  41

 خاص: التأشير صفو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 56722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عرابى احمد نجالء -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 56631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد احمد ابراهيم عادل -  43

 اصخ: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 56652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد المجد ابو عبدهللا هدى -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 56666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالجواد عبدالعليم اسالم -  45

 صخا: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حيدر مصطفى محمد احمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شريف رشاد حسين -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى محمد احمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 56738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر احمد ابوالنجا وائل -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقىعبدالب مصطفى نبيل مصطفى -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 56668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد فرج احمد -  51

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56672   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، سعد محمد احمد اسماء -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسرائيل ثابت اكرم كيرلس -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 50302   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، الدين سعد محمد احمد عطية احمد -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى سيد عبدالغنى اشرف -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56731   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤوف كامل رمضان محمود -  56

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 56739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهشيمه عبدالفتاح عادل اسالم -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 56739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهشيمه عبدالفتاح عادل اسالم -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 56647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل اسماعيل نادى محمد -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 56649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد شعبان ممدوح احمد -  60

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 54965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  61

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 56680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود حسن محمد -  62

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد ادهم -  63

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع عديلت تم20190821 تاريخ وفي 56697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سيد شعبان امانى -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالتواب احمد كريم -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع يلتعد تم20190829 تاريخ وفي 49418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الخالق عبد الكريم عبد احمد -  66

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 56743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب صابر فكرى محمود -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  ركةالش نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 56630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لملوم محمود تيمور محمد -  68

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 56661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمود السيد محمود -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد محمد محمد -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عويس رمضان احمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 56718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف العال ابو سعد سيد -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 56721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزاوى شعبان سيد خالد -  73

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدهللا عاطف ايمن -  74

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 56651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس طه ىهان -  75

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 56653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالرحمن امين محمد باسم -  76

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 56659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر عبدالحميد صالح محمود -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 56684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود السيد جمال -  78

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد افىعبدالش جالل نسرين -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعظيم رمضان مدحت -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56726   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، سيد محمد ابراهيم نور -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 56662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد فتحى محمد -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 56667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سيد ابراهيم امنية -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االنفار زين طه محمد محمود -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبداللطيف فايز عمرو -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 56716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد جمال محمد -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56724   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالال محمد عبدالال عماد -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعظيم خليفه امل -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ يوف 56660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسحق سامى مصطفى -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمود جوهر محمود -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد احمد خالد -  91

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالحميد رجب وليد -  92

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع يلتعد تم20190826 تاريخ وفي 56725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عطيه جمال فرج -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 56636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان ربيع محمد -  94

 خاص: التأشير

،  ركةالش نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 56650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد حميده احمد -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 56665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد رجب فتحي احمد -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح محمد سعيد محمد -  97

 خاص: التأشير صفو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين احمد كامل ايمان -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده الحميد عبد محمد مصطفى -  99

 خاص: يرالتأش وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى رشيد محمود مها -  100

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 56727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى عبدالستار شعبان محمود -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 56742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالغفار راضى سالمه -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 56658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ايوب احمد محمد -  103

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العظيم عبد حسن ماسال -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 56671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالهادى عبدالعظيم عبدالهادى -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 56705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالتواب عمرو -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 56720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلقانى محمد عشرى احمد -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محجوب عطيه مدمح -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 56642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى حسنى محمد احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 56654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العزيز عبد علي مصطفى -  110

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 56655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود هللا حمد هللا عبد فادية -  111

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد وادعبدالج يسن عاصم -  112

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عشرى جمعه عالء -  113

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوايل ابو شبيب خيرى مؤمن -  114

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد هاشم امير -  115

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 56737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم احمد سامح -  116

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   اليوجد: الى 49814 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  1

 الفريحة بجعلها التجاريه السمة تعديل: الى 55857 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  2

   الغذائية المواد لتعبئة

 البستان بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 53779 برقم المقيدة كةالشر اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  3

   والتصدير لالستيراد

 االحمدى بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 40938 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  4

   المنزليه االجهزه لتجاره

 مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 56707 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير مت20190825:  تاريخ فى  ،  -  5

   والتصدير لإلستيراد النهار

 مكتب بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 56707 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتصدير لإلستيراد النهار

 مكتب بجعله التجارية السمه تعديل: الى 56273 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  7

   للتصدير الراضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 فينسيا بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 53602 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  8

   للتصدير

 مستودع بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 56377 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  9

   المروه بوتاجاز

 ود بيو بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 52341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  10

   الخشبيه االعمال تركيب و لتوريد bio wood mark مارك

 بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 56729 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  11

   للمقاوالت المصطفى

 الضاهر بجعلها التجارية السمة تعديل :الى 54403 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  12

   الغير لحساب السيارات لتجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 20190806،   تاريخ وفي 55011، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مدمح رياض مصطفى -  1

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

،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 45451، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة الباب فتح سيد جالل -  2

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

  تضامن شركة وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  3

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير فوص،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 52622، برقم قيدها سبق ،

  جنيه  1000000.000، مالها

 52622، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  4

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 52622، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة متولى عبدالعليم محمد محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه محمد -  5

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190807،

  تضامن شركة وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  6

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 52622، برقم قيدها سبق ،

  جنيه  1000000.000، مالها

 52622، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها لشركةا عنوان تعديل -  7

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 52622، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة متولى عبدالعليم محمد محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه محمد -  8

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190807،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 45451    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ريكةوش الباب فتح سيد جالل -  1

 سيد جالل ملك الفيوم بندر الشعيبة الساحة الصوفى العاص ابن عمرو شارع بناحية له فرعا الشركة افتتحت ،:   الـتأشير وصف

 الباب فتح سيد واشرف الباب فتح

 تضامن شركة ، وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  2

 شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 52622    برقم قيدها سبق  ،

 النجار حسين محمد احمد حسين/ ملك - مالك بن انس مسجد بجوار - الرماد دار - الجديد الشارع من متفرع - باكستان

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  3

 من تفرعم - باكستان شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 52622

 النجار حسين محمد احمد حسين/ ملك - مالك بن انس مسجد بجوار - الرماد دار - الجديد الشارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 وفي 52622    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، متولى عبدالعليم محمد محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه محمد -  4

 - الجديد الشارع من متفرع - باكستان شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ

 النجار حسين محمد احمد حسين/ ملك - مالك بن انس مسجد بجوار - الرماد دار

 تضامن شركة ، وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  5

 شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 52622    برقم قيدها سبق  ،

 النجار حسين محمد احمد حسين/ ملك - مالك بن انس مسجد بجوار - الرماد دار - الجديد الشارع من متفرع - باكستان

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  6

 من متفرع - باكستان شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 52622

 النجار حسين محمد احمد حسين/ ملك - مالك بن انس مسجد بجوار - الرماد دار - الجديد الشارع

 وفي 52622    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، متولى عبدالعليم محمد محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه محمد -  7

 - الجديد الشارع من متفرع - باكستان شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ

 النجار حسين محمد احمد حسين/ ملك - مالك نب انس مسجد بجوار - الرماد دار

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 45914    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العظيم عبد محمد هللا عبد محمد -  8

 ملك الفيوم هطيب كافتيريا بجوار شعيب سيد اللواء برج باغوص الحرية شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 شعيب عبدالحليم محمد سيد/

 وفي 45914    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد عبدالعظيم محمد عبدهللا بجعله الشركه وعنوان اسم يعدل -  9

 شعيب سيد اللواء برج باغوص الحرية شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ

 شعيب عبدالحليم محمد سيد/ ملك الفيوم طيبه كافتيريا بجوار

 تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 53990    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  10

 مصر طريق عبدالناصر مالج شارع كتكوت مطعم اعلى 34رقم الكوثر برج بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  احمد محمود هانى/ملك الفيوم

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 53990    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سعيد السيد محمد -  11

 الفيوم رمص طريق عبدالناصر جمال شارع كتكوت مطعم اعلى 34رقم الكوثر برج بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  احمد محمود هانى/ملك

 تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 53990    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  12

 مصر طريق عبدالناصر جمال شارع كتكوت مطعم اعلى 34رقم الكوثر برج بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  احمد محمود هانى/لكم الفيوم

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 53990    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سعيد السيد محمد -  13

 الفيوم مصر طريق عبدالناصر جمال شارع كتكوت مطعم اعلى 34رقم الكوثر برج بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  احمد محمود هانى/ملك

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق ، وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد عهجم محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190807 تاريخ وفي 52622   برقم

 تاريخ وفي 52622   برقم قيدها سبق ، وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190807

 تاريخ وفي 52622   برقم قيدها سبق ، متولى عبدالعليم محمد محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه محمد -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190807

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة عنوان تعديل: الى 52622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190807:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها

 الشركة عنوان تعديل: الى 52622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  نتضام شركة  20190807:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اجر بمقابل الشركة فى والتوقيع االدارة حق له مختار مدير  شريك غير مدير  تضامن شركة  سعد ابراهيم محمود مجدى -  1

   برقم    20190804:  تاريخ ، اليه الرجوع دون المختار المدر عزل حق وللشركاء الغير فقط جنيه وخمسون مائة 150 شهرى

53374 

 جنيه وخمسون مائة 150 شهرى اجر نظير المختار المدير  شريك غير مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن اسماعيل احمد احمد -  2

 عن ناتجة قانونية مسائلة اى او المخالفات لكافة المتحمل وحده وهو اليه الرجوع دون وقت اى فى عزله حق وللشركاء الغير فقط

 53374   برقم    20190804:  تاريخ ، ابراهيم محمود مجدى السيد وعزل  االدارة

 الشركة من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متضامن وشريك مدير  ضامنت شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  3

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد

 الشركة من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  4

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 الشركة من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  5

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد

 الشركة من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  6

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد

 الشركة من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متضامن وشريك يرمد  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  7

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد

 الشركة من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  8

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة المهاست بعد

 من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  9

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد الشركة

 من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  10

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد الشركة

 من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متخارج متضامن كشري  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  11

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد الشركة

 من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  12

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد الشركة

 من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  13

 52622   رقمب    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد الشركة

 من العليم عبد محمد محمود محمد خروج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  14

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، الشركه قبل القانونيه حقوقة كافة استالمه بعد الشركة

 حق وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  15

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه نبعنوا عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 حق وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  16

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 حق وله الشركة غرض قلتحقي السلطة وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  17

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 حق وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  18

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية ريةالتجا البنوك

 52622   برقم    20190807

 حق وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد -  19

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 حق وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد تاحالف عبد جمعه محمد -  20

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  21

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها كهالشر عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة حق

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متخارج منمتضا شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  22

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة حق

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  23

 من والرهن واالقتراض لالتعام حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة حق

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 وله الشركة ضغر لتحقيق السلطة وحده وله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  24

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة حق

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

 وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  25

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة حق

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية ةالتجاري البنوك

 52622   برقم    20190807

 وله الشركة غرض لتحقيق السلطة وحده وله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  متولي العليم عبد محمد محمود محمد -  26

 من والرهن واالقتراض التعامل حق له عنوانها وتحت وبإسمها الشركه عن نيابة القانونيه االجراءات كافة واتخاذ الشركه ادارة حق

:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان عنها تصدر التى االعمال تكون ان على انواعها بكافه والصناعية التجارية البنوك

 52622   برقم    20190807

:  تاريخ ، شهريا جنيه100 مرتب نظير والتوقيع االداره حق له  مختار مدير  بسيطة توصية  مدمح امين احمد حاتم -  27

 44883   برقم    20190825

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  تضامن شركة  وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  1

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  2

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  متولى عبدالعليم محمد محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه مدمح -  3

 52622   برقم    20190807:  تاريخ

  تضامن شركة  وشريكهم العليم عبد محمد محمود ومحمد الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  4

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه الجواد عبد الفتاح عبد جمعه محمد بجعله واسمها الشركة عنوان تعديل -  5

 52622   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  متولى عبدالعليم دمحم محمود ومحمد عبدالجواد عبدالفتاح جمعه محمد -  6

 52622   برقم    20190807:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 33329   برقم    20190801:  تاريخ ، 2717  2024-9-25 حتى سارى 2019-9-25-ج  مينا محمد التواب عبد -  1

 41429   برقم    20190801:  تاريخ ، 2729  2015-1-25-ج  ميخائيل واصف سمير ايهاب -  2

 42548   برقم    20190805:  تاريخ ، 2751  2011/3/13  احمد بدر عبدالمنعم شعبان -  3

 42548   برقم    20190805:  تاريخ ، 2752  2016/3/13  احمد بدر المنعمعبد شعبان -  4

   برقم    20190805:  تاريخ ، 2744  2024/ 7/ 25 حتى سارى 2019/ 7/ 26 ج  الحميد عبد محمد فتحى الحميد عبد -  5

48650 

 45419   برقم    20190806:  تاريخ ، 2768  2024 -11-7 حتى سارى 2019-11-7-ج  حسن حسن رمضان محمد -  6

   برقم    20190806:  تاريخ ، 2759  2024 -7-4 حتى سارى 2019-7-4-ج  عثمان الخالق عبد العزيز عبد عماد -  7

45235 

   برقم    20190806:  تاريخ ، 2758  2024/ 5/ 10 حتى سارى 2019/ 5/ 11 ج  مرزوق عبدالجواد احمد محمود -  8

48526 

 48489   برقم    20190807:  تاريخ ، 2777  2024-4-12 حتى سارى 2019-4-12-ج  زيد ابو اسحق داحم محمد -  9

 42623   برقم    20190808:  تاريخ ، 2786  2011-3-28-ج  شعبان رزق التواب عبد محمد -  10



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

   برقم    20190808:  تاريخ ، 2785  2021 -3-28 حتى سارى 2019-3-28-ج  شعبان رزق التواب عبد محمد -  11

42623 

 42226   برقم    20190815:  تاريخ ، 2799  2010/12/11ج  عويس محمد عويس وحيد -  12

 42226   برقم    20190815:  تاريخ ، 2800  2015/12/11ج  عويس محمد عويس وحيد -  13

   برقم    20190815:  تاريخ ، 2798  2024/6/26 حتي وسارى 2019/6/26ج  محمد العليم عبد معوض شريف -  14

45221 

 37969   برقم    20190818:  تاريخ ، 2808  2019-8-15-ج  عبدالرازق عبدالتواب محمد -  15

 37969   برقم    20190818:  تاريخ ، 2809  2010-8-15-ج  عبدالرازق عبدالتواب محمد -  16

   برقم    20190818:  تاريخ ، 2810  2020-8-15 حتى سارى 2015-8-15-ج  عبدالرازق عبدالتواب محمد -  17

37969 

   برقم    20190818:  تاريخ ، 2815  2024/8/10 حتى وسارى2019/8/10ج  حسن عبدالرحمن محمود سامى -  18

37058 

 18527   برقم    20190818:  تاريخ ، 2819  2024-5-14 حتى سارى 2019-5-14-ج  عبدربه السيد احمد -  19

 36105   برقم    20190819:  تاريخ ، 2824  2008-6-7-ج  اسماعيل العزيز عبد شحات ناصر -  20

 36105   برقم    20190819:  تاريخ ، 2825  2013-6-7-ج  اسماعيل العزيز عبد شحات ناصر -  21

 36105   برقم    20190819:  تاريخ ، 2826  2018-6-17-ج  اسماعيل العزيز عبد شحات ناصر -  22

 44882   برقم    20190819:  تاريخ ، 2833  2018-11-24-ج  الباقى عبد اللطيف عبد العزيز عبد شيماء -  23

 44712   برقم    20190819:  تاريخ ، 2831  2013-8-12-ج  حسن الواحد عبد حسن ممدوح -  24

   برقم    20190819:  تاريخ ، 2832  2023-8-12 حتى سارى  2018-8-12-ج  حسن الواحد عبد حسن ممدوح -  25

44712 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 2854  2024/3/8 حتى وسارى2019/3/8ج  الحفيظ عبد رياض حمدى محمد -  26

48402 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 2849  2020/3/26 حتى سارى 2015/3/26 ج  احمد العليم عبد عاشور حسين -  27

41589 

   برقم    20190820:  تاريخ ، 2846  2022/9/12 حتي وسارى2017/9/12ج  عبدالرحمن على احمد عمر عمار -  28

47490 

 46916   برقم    20190820:  تاريخ ، 2844  2017-1-7-ج  الصعيدى اسماعيل على على -  29

 45191   برقم    20190821:  تاريخ ، 2866  2024-6-6 حتى سارى 2019-6-6-ج  محمد كامل كمال خالد -  30

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2895  2021/ 12/ 22 حتى سارى 2016/ 12/ 23 ج  محمد ابراهيم احمد جمال -  31

29557 

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2899  2023/ 11/ 22 حتى سارى 2018/ 11/ 23 ج  بدوى عبدالرحمن فاروق زينب -  32

36463 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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

 40594   برقم    20190825:  تاريخ ، 2900  2018-12-28-ج  حسن اننعم ابراهيم -  33

 45051   برقم    20190825:  تاريخ ، 2906  2024-3-10 حتى سارى 2019-3-10-ج  شحاته السيد حماد رمضان -  34

   مبرق    20190825:  تاريخ ، 2893  2022-2-6 حتى ساري 2017-2-6-ج  عبدالرحمن احمد معوض حسنى -  35

46994 

 48636   برقم    20190825:  تاريخ ، 2916  2024-7-16 حتى ساري 2019-7-16-ج  حسن حامد بكر مصطفى -  36

 45367   برقم    20190825:  تاريخ ، 2910  2014/9/30  عبداللطيف عبدالسالم محمد احمد -  37

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2911  2025/9/29 حتى سارى 2019/9/29 ج  عبداللطيف عبدالسالم محمد احمد -  38

45367 

 42570   برقم    20190825:  تاريخ ، 2897  2011-3-19-ج  اللطيف عبد احمد محمود محمد -  39

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2898  2021-3-19 حتى ساري 2016-3-19-ج  اللطيف عبد احمد محمود محمد -  40

42570 

 40938   برقم    20190825:  تاريخ ، 2913  2014/6/15ج  سليمان النبى عبد عماد -  41

 40938   برقم    20190825:  تاريخ ، 2917  2024/6/15 حتى وساري2019/6/15ج  سليمان النبى عبد عماد -  42

 40938   قمبر    20190825:  تاريخ ، 2917  2024/6/15 حتى وسارى2019/6/15ج  سليمان النبى عبد عماد -  43

 33912   برقم    20190825:  تاريخ ، 2918  2005-4-14-ج  ابراهيم عبدالنبى السيد ياسين -  44

 33912   برقم    20190825:  تاريخ ، 2919  2010-4-14-ج  ابراهيم عبدالنبى السيد ياسين -  45

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2920  2020-4-14 حتى ساري 2015-4-14-ج  ابراهيم عبدالنبى السيد ياسين -  46

33912 

   برقم    20190825:  تاريخ ، 2907  2021/4/5 حتى وسارى2016/4/4ج  الباقى عبد ربه عبد محمود شريف -  47

42662 

 46835   برقم    20190826:  تاريخ ، 2837  2016-12-10-ج  محمد عبدالقوى محمد مروه -  48

   برقم    20190827:  تاريخ ، 2946  2019-12-18 حتى سارى 2014-12-18-ج  لحفيظعبدا عبدالسالم حسن -  49

37356 

 47299   برقم    20190827:  تاريخ ، 2945  2022-6-25 حتى سارى 2017-6-25-ج  عساف سعيد على مؤمن -  50

   برقم    20190827:  ختاري ، 2940  2024-8-10 حتى ساري 2019-8-10-ج  محمود محمد عبدالحميد حمادة -  51

37059 

 37088   برقم    20190828:  تاريخ ، 2953  2004/ 8/ 23 ج  رشدان ايوب فتحى ايمن -  52

 37088   برقم    20190828:  تاريخ ، 2954  2009/ 8/ 23 ج  رشدان ايوب فتحى ايمن -  53

 37088   برقم    20190828:  تاريخ ، 2955  2014/ 8/ 23 ج  رشدان ايوب فتحى ايمن -  54

 37088   برقم    20190828:  تاريخ ، 2956  2024/ 8/ 22 حتى سارى 2019/ 8/ 23 ج  رشدان ايوب فتحى ايمن -  55

 44479   برقم    20190828:  تاريخ ، 2958  2018-4-9-ج  خليفه الفتاح عبد سعيد محمد -  56



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج مــــــاءاألسدة ـــــــجري

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