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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة 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  

 

 عن 37119 برقم 20191105 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب عبدالعاطي سيد سمر -  1

 عبدالمطلب عبدالعاطي سيد/ملك الفيوم بندر الحواتم الناصر الملك شارع:  بجهة ، كاوتش اصالح

 بيع منفذ عن 57165 برقم 20191118 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد عويس محمد -  2

 محمد مصطفى مديحه/بملك الفيوم بندر البكباشي صبري ش 44:  بجهة ، الغذائيه المواد و اللحوم

 مكتب عن 57142 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد حمدان جمعه محمد -  3

 رساله جمعية شارع:  بجهة ، نت االنتر خدمات عدا وفيما والمصف الدينه والكتاب والمجالت الصف اصدر فيما واعالن دعايه

 على محمد دمحمو/ بملك الفيوم بندر بالمسله

 المالبس تجاره عن 57120 برقم 20191105 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنى فاروق خالد محمد -  4

 جمعه الدين سعد محمد/بملك الفيوم بندر كامل مصطفى ش:  بجهة ، الجاهزه

 مكتب عن 57139 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الهادى عبد محمد محمد -  5

 صالح الهادي عبد محمد/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال

 مكتب عن 57153 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد القوي عبد بدوي هللا عبد -  6

 القادر عبد شعبان محمد بملك الفيوم مركز العامريه:  بجهة ، المقاوالت العمال

 مكتب عن 57202 برقم 20191124 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمد جمعه محمد -  7

 الحميد عبد مختار سالم/ بملك اطسا مركز خلف قريه:  بجهة ، وتوريدات مقاوالت

 تجاره عن 57200 برقم 20191124 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبور جرجس وليم ميالد -  8

 جرجس وليم وصفي/بملك الفيوم بندر الشط 4 رقم كليوباترا ش ثان قسم:  بجهة ، مجوهرات و مصوغات

 سوبر عن 57105 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو حسن صوفى جيوشى -  9

 محمد هاشم محمد/ ملك الفيوم الحادقة اسامه شارع 21:  بجهة ، الغذائية المواد لتجارة ماركت

 مكتب عن 57114 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد حميده السيد عادل -  10

 حميده السيد محمد/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 عن 57161 برقم 20191117 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد محمود مشهور رجب -  11

 المقصود عبد محمود خاطر/بملك الفيوم م سيال:  بجهة ، مواشي كاره

 ، صيدليه عن 57203 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم عبدالعزيز احمد غاده -  12

 رجب حمدي محمود/ بملك الفيوم فارس كيمان االدويه موسسه امام المدني الدفاع خلف ثالث قسم- الفيوم قسم:  بجهة

 محمصه عن 57211 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد محمود ياسر -  13

 علي صاوي حسن/ بملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، بن

 تجاره عن 57110 برقم 20191103 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز محمد حسن -  14

 علي عبدالرحمن احمد/ملك الفيوم بندر-الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، البقالة

 المالبس تجاره عن 57121 برقم 20191105 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طلبه على احمد -  15

 العظيم عبد ربيع محمد/بملك اطسا م السنترال ش:  بجهة ، الجاهزه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 57136 برقم 20191111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد محمد احمد -  16

 ابراهيم احمد محمد/ ملك اطسا بحري الغرق:  بجهة ، والتوريدات النظافه العمال

 عن 57145 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعودي هللا عبد احمد الكريم عبد -  17

 هللا عبد احمد مصطفى/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب

 مكتب عن 57163 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الهادي عبد محمد عيد -  18

 صالح الهادي عبد محمد/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 مكتب عن 57158 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد راضي السيد راضي -  19

 راضي السيد عمر/بملك الفيوم م االعالم:  بجهة ، مقاوالت

 تجاره عن 57189 برقم 20191121 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ربيع رجب احمد -  20

 محمود ربيع رجب/بملك الفيوم م الزملوطي النيل كفور:  بجهة ، االعالف

:  بجهة ، مقله عن 57210 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن رشاد طارق -  21

 عويس السيد اشرف/ ملك الفيوم االبتدائيه فارس مدرسه بجوار فارس كيمان اول قسم-الفيوم قسم

 بيع عن 57205 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقي عبدالعزيز محمد اسماء -  22

 عبدالباقي عبداللطيف عظيمه بملك- بحري الغرق- الغرق اطسا مركز:  بجهة ، محمول وصيانه

 مركز عن 57166 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل على عطيه رضوى -  23

 سور اخر الحادقه اول قسم:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما مهارات تنميه و لغات تدريب

 ابراهيم سيد تواب/بملك مصطفى احمد صيدليه بجوار الفنيه

 تجاره عن 57167 برقم 20191118 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض محمود صوفي محمود -  24

 على العظيم عبد ناديه/بملك الفيوم م صالح بني:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 57190 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور حسين محمود محمد -  25

 منصور حسين محمود/بملك الفيوم م المقطع هواره:  بجهة ، البقاله

 مكتب عن 57194 برقم 20191121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الحميد عبد محمد عماد -  26

 علي الحميد عبد محمد/  ملك - الصالحية:  بجهة ، والتوريدات العامة المقاوالت ألعمال

 كارة عن 43499 برقم 20191126 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالسالم قرنى ممدوح -  27

 سلطان عبدهللا سلطان ملك الفيوم مركز النيل كفور سلطان عزبة:  بجهة ، مواشى

 كارة عن 43499 برقم 20191126 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالسالم قرنى ممدوح -  28

 حميدة سعيد عدلى ملك الفيوم مركز الصالحية:  بجهة ، مواشى

 ورشه عن 57225 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمود محروس ايه -  29

 السيد احمد سيد محمد/ بملك الفيوم بندر الحنفيه بجوار العامود ثان قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، حداده

 صيدليه عن 57104 برقم 20191103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حليم فرحات رينود ابرام -  30

 سليمان سليم سمير/ ملك الفيوم بندر باغوص عبده محمد االمام شارع 14:  بجهة ،

 عن 57124 برقم 20191107 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطيه كامل التواب عبد كامل -  31

 هللا عطيه كامل التواب عبد بملك الفيوم مركز ريهالناص:  بجهة ، مواشي كاره

 عن 48800 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد احمد محمد احمد -  32

 سيد ايمان محمد بملك الفيوم بندر الجامعه حي امون ش ثالث قسم الفيوم قسم:  بجهة ، الطباعه دون الطباعه بعد ما خدمات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 48800 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد احمد محمد احمد -  33

 محمود يوسف سماح بملك الفيوم بندر الجبيلي عزبه ثالث قسم الفيوم قسم:  بجهة ، الطباعه دون الطباعه بعد ما خدمات

 عن 57157 برقم 20191114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب قاسم البديع عبد مصطفى -  34

 علي احمد عواطف/   ملك - البحارى - االعظم الخليج شارع:  بجهة ، موبيليات ورشة

 اجهزه تجاره عن 57178 برقم 20191119 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد محمود شريف -  35

 احمد احمد محمود/بملك الفيوم باشا خالد ش من المتفرع العريان ش اول قسم الفيوم قسم:  بجهة ، ومنزليه كهربائيه

 تجارة عن 57117 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرجان جرجس سمير جاكلين -  36

 رزق منير جرجس/ ملك الفيوم مركز المقطع هوارة:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 قطع تجاره عن 57111 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود رجب امجد -  37

 على محمود رجب/بملك الفيوم بندر 2 ع الصناعيه المدينه:  بجهة ، السيارات غيار

 تجليد عن 57130 برقم 20191107 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محسن محمود -  38

 عطيه فام لنده بملك الفيوم بندر الجامعه حي امون ش ثان قسم الفيوم قسم:  بجهة ، الطباعه دون مطبوعات وتغليف

 عن 57131 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن رمضان سعيد محمد -  39

 -الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب

 عبدالرحمن رمضان سعيد/ملك اطسا مركز

 حظيرة عن 57134 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد زاخر مكرم جميل -  40

 الرب جاد زاخر مكرم/ملك الفيوم قحافه الصعايده عزبه:  بجهة ، مواشي

 مجمدات عن 57172 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود على جمعه مسعود -  41

 محمود رجب كمال/بملك الفيوم م سيال:  بجهة ، حيه فراخ و دواجن

 لعب تجاره عن 57187 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد محمد صبري -  42

 محمد عيد محمد/بملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما تصدير و اطفال

 عن 57179 برقم 20191119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد الفضيل عبد ابراهيم زهوة -  43

 طه مصطفى وائل/  ملك - العبودى - المهندس النبوى:  بجهة ، كشرى مطعم

 مكتب عن 57191 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين التواب عبد عادل محمود -  44

 التواب عبد عادل محمد/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما الجاهزه المالبس تصدير العمال

 تجاره عن 57213 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد القوي عبد ربيع ايمان -  45

 التواب عبد احمد عيد/بملك الفيوم م الزاويه:  بجهة ، البقاله

 عن 57214 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الستار عبد ممدوح الستار عبد -  46

 جالل ابو الفتاح عبد عليه/بملك اطسا م دفنو:  بجهة ، الكهربائيه االدوات تجاره

 سوبر عن 57168 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب احمد شعبان عاطف -  47

 محمد جمال عمرو/  بملك  الفيوم بندر  الجون الدالي شارع:  بجهة ، ماركت

 عن 57188 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرسول عبد العظيم عبد سيد احمد -  48

 الرسول عبد العظيم عبد سيد/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، الغيار قطع وتصدير استيراد

 عن 57223 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ضحي -  49

 محمود فرج حسني/ ملك الفيوم بندر الجون البحري الملعب شارع/10 اول قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، اعالف تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كاره عن 57222 برقم 20191127 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهيان مشرقي وحيد وائل -  50

 زهيان مشرقي وحيد/بملك الفيوم م شكر عزبه النيل كفور:  بجهة ، مواشي

 ورشه عن 57232 برقم 20191128 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق ابراهيم سيد صابرين -  51

 عبدهللا على حسين ملك الفيوم بندر المحلج مساكن جنوب حى:  بجهة ، اخشاب

 تجاره عن 57107 برقم 20191103 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران حسن ثابت سميحه -  52

 هللا عبد سيد عفاف/بملك الفيوم م العدوه:  بجهة ، حريمي جاهزه مالبس

 مكتب عن 57115 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عبد صالح احمد -  53

 محمد هللا عبد صالح/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 عن 57127 برقم 20191107 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد الصمد عبد ممدوح محمد -  54

 الحميد عبد محمود احمد بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب

 مكتب عن 57146 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي هللا عبد نبيل محمود -  55

 القادر عبد محمد حسنى حورية/  ملك - بنات الثانوية خلف - شفا الشيخا:  بجهة ، العامة المقاوالت ألعمال

 تجاره عن 57147 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيد عبد توفيق احمد محمود -  56

 مفتاح ابراهيم شعبان/بملك الفيوم م الكرادسه زاويه:  بجهة ، االعالف

 تجاره عن 57162 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفيظ عبد احمد حسن محمود -  57

 غانم سيد محمد/ بملك الفيوم بندر البوسته ش تقاطع الجنينه ش اول قسم الفيوم قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مكتب عن 57174 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعيم عبد احمد محمد حسين -  58

 م الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها المحظور و 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير تىستيراد العمال

 النعيم عبد احمد محمد/بملك اطسا

 مكتب عن 57202 برقم 20191124 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد محمد جمعه محمد -  59

 الحميد عبد مختار سالم/  كمل - اطسا - خلف قرية:  بجهة ، وتوريدات مقاوالت

 عن 57209 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصمد عبد احمد الحكيم عبد محمود -  60

 منيه:  بجهة ، قانونا منها المحظور و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد العمال مكتب

 الصمد عبد احمد الحكيم عبد/بملك اطسا م الحيط

 بيع عن 57215 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب الفتاح عبد سيد ابتسام -  61

 رمضان العليم عبد خالد/بملك الفيوم م العزب:  بجهة ، مفروشات

 معرض عن 57226 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عبدالمجيد قرني شعبان -  62

 عبدالمجيد قرني محمد/ ملك اطسا مركز رحمي منشاه:  بجهة ، السيارات لتجاره

 العمال مكتب عن 57106 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه احمد عنتر هبه -  63

 محمد الرحمن عبد مصطفى/بملك الفيوم بندر فارس كيمان التعاونيات مساكن 4 عماره:  بجهة ، النظافه

 العمال مكتب عن 57125 برقم 20191107 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد فاروق احمد -  64

 ابراهيم عوض زينب/ملك الفيوم بندر العريان ناصر حاره:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير

 مزرعه عن 57138 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صليب عبدالمسيح صليب يسري -  65

 فهمي نبيه مني/ ملك الفيوم االرسال برج بجوار الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، البان

 نقل مكتب عن 57144 برقم 20191113 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رمضان محمود كريم -  66

 بيومي احمد بيومي/بملك الفيوم 37 ع البحري المدابغ:  بجهة ، ع م ج داخل بضائع



 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

 مكتب عن 57152 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد شحاته مجدي محمد -  67

 سيد شحاته مجدي/بملك الجزائر منشاه الفيوم م:  بجهة ، توريدات و مقاوالت

 و توزيع عن 57160 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد محمد روبي شيماء -  68

 الرحمن عبد بكري رمضان/بملك الفيوم م السعود ابو:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 مكتب عن 57181 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التومي جبريل جمعه محمود -  69

 شاكر مقبول بسام/بملك اطسا م السعده:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 عن 57199 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود العال عبد كمال سحر -  70

/ بملك الفيوم بندر سالم محمد مدرسه خلف الزاويه بحر ش الصيفيه -اول قسم- الفيوم قسم:  بجهة ، ومذبوحه حيه دواجن بيع

 سعيد عيد رمضان

 و توريد عن 57221 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حسن محمد عادل -  71

 فكار عكاشه ايمان/بملك الفيوم البحريه الباروديه اول قسم:  بجهة ، التصدير و الري ومستلزمات المتجدده الطاقه تركيب

 مواشي كارة عن 57218 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان محمد عمرو -  72

 محمد شعبان محمد/  ملك - الزعفرانى كفر:  بجهة ،

 مكتب عن 57109 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسيف امين فوزي انجلو -  73

 احمد محمد محمد/ ملك الفيوم فارس كيمان شارع:  بجهة ، تجارية توكيالت

 اكسسوار عن 57132 برقم 20191107 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده الحميد عبد رجب احمد -  74

 رشاد محمد هاني بملك الفيوم مركز عش ابو:  بجهة ، محمول

 اعمال عن 57133 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمد مبروك حسن -  75

 مبروك محمد مبروك-ملك الفيوم مركز ابجيج:  بجهة ، وتصليح سباكه

 تجارة عن 57143 برقم 20191113 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالوهاب شعبان محمد -  76

 محمود محمد احالم بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، ناريه ودراجات سيارات غيار قطع

 مكتب عن 57159 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اشعت صالح على احمد -  77

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

 اشعت صالح على/ ملك الفيوم

 عن 57180 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بدرى عفيفي حسن محمد -  78

 الغفار عبد صادق شعبان/  ملك - فارس كيمان - فرحات عزبة:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 عن 57193 برقم 20191121 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد الحميد عبد حسني سالمه -  79

 شعبان فارس احمد/بملك الفيوم الحواتم مساكن 10 رقم محل ثالث قسم:  بجهة ، المجمده اللحوم تجاره

 توك تجاره عن 57227 برقم 20191128 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قرني علي محمد -  80

 ربيع محمد عزه/بملك الفيوم م سيال:  بجهة ، موتوسيكل و توك

 بويات تجاره عن 57207 برقم 20191126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي احمد جابر سامح -  81

 مرسي احمد جابر خالد/بملك الفيوم بندر الحواتم مسجد امام الوابورات شارع اول - اول قسم:  بجهة ، سيارات دوكو

 تجاره عن 57231 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواحد عبد هاشم اسامه احمد -  82

 الشرقاوي محمد احمد/بملك الفيوم المحمديه مول المحمديه ش اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 57113 برقم 20191104 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد التواب عبد محمد علي -  83

 المطلب عبد التواب عبد محمد بملك الفيوم مركز صالح بني:  بجهة ، وحبوب اعالف تجاره



 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

 لتجاره معرض عن 57108 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزه جمعه محمد عماد -  84

 عباس عبدالعزيز محمد/ملك الفيوم الزراعي االصالح شارع المنورة المدينه برج:  بجهة ، السيارات

 ، خرده بيع عن 57118 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ربيع جمال سيد -  85

 السيد ربيع جمال بملك الفيوم مركز عش ابو:  بجهة

 قطع مكتب عن 57126 برقم 20191107 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومي حميده ربيع محمد -  86

 الحميد عبد محمود احمد ملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، سيارات غيار

 تجاره عن 57148 برقم 20191113 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى عبدالقادر محمود -  87

 حسن محمد عبدالرحمن ملك الفيوم بندر البرنس زكى بجوار القديمه الصاغه شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 57155 برقم 20191114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ضيف حسين الونيس عبد اسماء -  88

 ضيف حسين الونيس عبد/بملك الفيوم م الناصريه:  بجهة ، مواشي كاره

 تجاره عن 57169 برقم 20191118 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب محفوظ محمد مصطفى -  89

 على الفتاح عبد ناهيه/بملك اطسا م جندير ابو:  بجهة ، اغالل و حبوب

 عن 57175 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده الحميد عبد احمد العظيم عبد -  90

 حموده الحميد عبد احمد/بملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، حريمي اكسسوار تجاره

 اعالف تجاره عن 57183 برقم 20191120 فى قيد ، 1500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد حميده -  91

 عيد جوده احمد/بملك الفيوم م السنباط:  بجهة ،

 قطع تجاره عن 57197 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدلي محمد عادل محمد -  92

 عدلي محمد عادل/بملك اطسا م تطون:  بجهة ، المانيه سيارات غيار

 و البقاله تجاره عن 57216 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي قرني احمد -  93

 على صابر مصطفى/بملك الفيوم الرحمه مسجد امام طبهار الصوفي ثان قسم:  بجهة ، بالتجزئه الزيوت تشمل

 مكتب عن 57116 برقم 20191104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي اسماعيل احمد ابراهيم -  94

 مركز-الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما واتصدير االستيراد العمال

 اسماعيل احمد ممدوح/ ملك اطسا

 57128 برقم 20191107 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعظيم الدين نور محمد انور -  95

 بكري محمد دعاء/ ملك اطسا مركز خلف:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء مقاوالت عن

 ، مقله عن 57140 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى عبدالحميد السيد رمضان -  96

 حسان رافت محمد ملك الفيوم بندر الرماد دار شارع:  بجهة

 الحبوب تجارة عن 57170 برقم 20191118 فى قيد ، 2100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق على محمد ابتسام -  97

 على عبدالدايم محمد/  ملك  الفيوم مركز االعالم:  بجهة ، بالتجزئه البقول و

 40660 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالب ابو عبدالمقصود معوض عربى خالد -  98

 معوض البدرى على ملك اطسا مركز الحيط منية:  بجهة ، وكهربائية منزليه وادوات بالستيك مصنع عن

 40660 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالب ابو عبدالمقصود معوض عربى خالد -  99

 المنطلب عبد محمد عادل/ ملك اطسا مركز قلمشاه:  بجهة ، وكهربائية منزليه وادوات بالستيك مصنع عن

 تجارة عن 57173 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف خلف صالح السيد -  100

 عبداللطيف خلف عنتر ملك اطسا مركز الحيط منية:  بجهة ، التموتوسيك غيار قطع



 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

 مكتب عن 57185 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد العليم عبد سيد سامي -  101

 العليم عبد رمضان نبيل/بملك الفيوم م الهوايل ابو عزبه الصالحيه:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 مكتب عن 57150 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حموده احمد على -  102

 الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها المحظور و 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التصدير و االستيراد العمال

 حموده احمد حمدى ملك اطسا مركز

 تجاره عن 57182 برقم 20191120 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيا حسن عشرى ربيع -  103

 محمود احمد رمضان/بملك اطسا مركز الحيط منيه:  بجهة ، منزليه ادوات

 مكتب عن 57201 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب شعبان حمدي محمد -  104

 نجيب محمد/بملك الفيوم م العامريه:  بجهة ، ع م ج داخل عمال نقل و رحالت

 محل عن 57198 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب الغني عبد هاشم صابر -  105

 التواب عبد ادريس يوسف بملك-الفيوم مركز بغدادى منشاه:  بجهة ، بن بيع

 مكتب عن 57204 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد وجيه محمد اماني -  106

 جليل ابو ابراهيم شعبان/بملك اطسا م خلف:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 عن 57217 برقم 20191126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد محمد معوض مجدي -  107

 على التواب عبد احمد/بملك الفيوم م المندره:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 ورشه عن 57233 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل ابراهيم احمد -  108

 حسن معوض هاشم ام/بملك الفيوم بندجر الصوفي مدرسه بجوار سعاده علوايه اول قسم:  بجهة ، كريتال حداده

 كاره عن 57122 برقم 20191107 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خلف كمال حماده -  109

 احمد خلف كمال بملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مواشي

 بجهة ، مقهي عن 57123 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد حسن احمد -  110

 محمد صادق سيد ملك الفيوم الصحي الصرف محطه خلف حسن الشيخ ثالث قسم الفيوم قسم: 

 عن 57137 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي عبدالهادي موسي محمود -  111

 مرسي عبدالهادي موسي/ملك اطسا مركز شدموه:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال مكتب

 مركز عن 57141 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه احمد رجب الرحمن عبد -  112

 علي اسماعيل ثناء بملك الفيوم الفوال شارع الفؤاد برج 14 شقه ثالث قسم الفيوم قسم:  بجهة ، الكترونيه برامج وتسويق تصميم

 مكتب عن 57151 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عباس حمدان سامح -  113

 هاشم محمد محمود ملك الفيوم مركز دمو:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 57154 برقم 20191114 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على كامل مصطفى احمد -  114

 كامل مصطفى محمد/بملك اطسا م المزارعه عتامنه:  بجهة ، توريدات و نظافه خدمات

 جزارة عن 57184 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين النبي عبد سيد صبرى -  115

 محمود عبدالقادر غاده/بملك الفيوم بندر- كامل مصطفي شارع -ثان قسم-الفيوم قسم:  بجهة ،

 تجاره عن 57186 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد عادل -  116

 محمد على محمد/بملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما تصدير و حريمي اكسسوار

 تجارة عن 57177 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قاسم رمضان محمد -  117

 محمد قاسم رمضان/  ملك - الحيط منية:  بجهة ، حريمي اكسسوار



 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

 ، فضيات عن 57224 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبور عزت ثروت كرم -  118

 محمود اللطيف عبد محمد/بملك الفيوم هللا لطف منشاه شوقي احمد ش طيبه برج ثان قسم:  بجهة

 عن 57219 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى عبدهللا رمضان حسام -  119

 عبدهللا رجب محمد/ ملك الفيوم بندر البحارى سعودى شارع:  بجهة ، المتكامله المقاوالت العمال مكتب

 مواشي كاره عن 57220 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد صادق علي دعاء -  120

 التواب عبد محمد رمضان/ ملك اطسا مركز قلمشاه:  بجهة ،

 مكتب عن 57230 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقي عبد يوسف حسن اماني -  121

 مصطفى معوض محمود/بملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 عن 57112 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالجواد عنبر عبدالرحمن -  122

 محمد محمد ممدوح/ ملك الفيوم الشروق مدرسة بجوار فارس كيمان:  بجهة ، ع م ج داخل رحالت مكتب

 قطع عن 57164 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عطا مجدي جورج -  123

 سيف ماهر وليد/بملك الفيوم بندر الشرقي الحواتم اللؤلؤه بجوار ثان قسم:  بجهة ، فقط سيارات تكييف غيار

 تجارة عن 57176 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنجى حسنى عادل عمرو -  124

 احمد فتوح نادي/  بملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 57196 برقم 20191121 فى قيد ، 11000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس صالح محمد غيث الرحمن عبد -  125

 الدين كمال عادل محمد/  ملك - دلة - زغلول سعد شارع 14:  بجهة ، غربية حلويات بيع منفذ عن

 كاره عن 57195 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ديب القادر عبد كليب ساهر -  126

 القوي عبد ديب القادر عبد/بملك الفيوم م الصالحيه:  بجهة ، مواشي

 محل عن 57208 برقم 20191126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم محمد ايوب هبه -  127

 الحميد عبد العليم عبد/ بملك الفيوم بندر االجتماعيه الشئون امام الخريانه ثالث قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، تنجيد

 مكتب عن 57229 برقم 20191128 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده سعد عصام اسامه -  128

 على فهمي هناء/بملك الفيوم الفوال جوهر ش 87 ثان قسم:  بجهة ، المياه انظمه مكونات تجاره و توريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 8000.000   مالها ،رأس  المختصة القهوة وتوزيع تحميص   ،  شركة   وشريكته لخلي نسيم سالمه ريمون -  1

 محمد محمود محمد كريمة/ ملك اطسا م تطون:  بجهة ، المختصة القهوة وتوزيع تحميص عن ، 57192 برقم 20191121

 برقم 20191107 فى ،قيدت 8000.000   مالها ،رأس  عامة مقاوالت  ،  شركة   وشريكته سعد محمد فرحات محمد احمد -  2

 محمد محمود محمد كريمة/ ملك اطسا م تطون:  بجهة ، عامة مقاوالت عن ، 57129

 طبقا أ فقره عامه سياحه الشركه غرض   ،  شركة   شريكهم و نمره بيومي احمد مصطفى احمد و مقيدم محمود بكار احمد -  3

   مالها ،رأس  2009 لسنه 209 الوزاري بالقرار التنفيذيه والئحته 88/125 بالقانون تعديالته اخر و 77/38 للقانون

 اخر و 77/38 للقانون طبقا أ فقره عامه سياحه الشركه غرض عن ، 57149 برقم 20191113 فى ،قيدت 2000000.000

 رقم عقار علوي الثاني الدور 2 رقم شقه:  بجهة ، 2009 لسنه 209 الوزاري بالقرار التنفيذيه والئحته 88/125 بالقانون تعديالته

 الفيوم محافظه الفيوم قسم الناصر عبد جمال ش 18



 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

 فى ،قيدت 21000.000   مالها ،رأس  والدهانات البويات تجاره  ،  شركة   وشريكه سليمان اسالم محمد اسالم -  4

 بملك الفيوم المسله المهندس النبوي ش احرب ابن بالل برج:  بجهة ، والدهانات البويات تجاره عن ، 57156 برقم 20191114

 سعد علي محمود حسين/

 برقم 20191128 فى ،قيدت 500.000   مالها ،رأس  التمونية السلع بيع  ،  شركة   المنزلية االستهالكية التعاونية الجمعية -  5

 ابراهيم عباس مضر/ ملك اطسا م القرعة:  بجهة ، التمونية السلع بيع عن ، 57228

 برقم 20191118 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   تموينيه مواد بيع  ،  شركة   وشريكته معوض نبيل محمد -  6

 راشد يسري وفاء/  ملك عبدالناصر جمال شارع من متفرع امين الشيخ شارع:  بجهة ، تموينيه مواد بيع عن ، 57171

 برقم 20191126 فى ،قيدت 19990.000   مالها ،رأس   البقاله تجارة  ،  شركة   وشركها زكى عبدالونيس حليمه -  7

 زكى عبدالحليم واعر ورثة/ ملك الفيوم مركز السعود ابو:  بجهة ، البقاله تجارة عن ، 57206

 فى ،قيدت 22000.000   مالها ،رأس  الى نصف بلدى مخبز  ،  شركة   وشريكه محمد عبدالتواب عصام عبدالتواب -  8

 محمد عبدالتواب عصام/ ملك اطسا مركز ربيع منشاة:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز عن ، 57212 برقم 20191126

 ،قيدت 598.000   مالها ،رأس  البقالة تجارة  ،  شركة   اطسا م صبرى منشاة بناحية المنزلية االستهالكية التعاونية الجمعية -  9

 مسعد السيد رفعت/ ملك اطسا م صبرى منشاة:  بجهة ، البقالة تجارة عن ، 57082 برقم 20191103 فى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   39046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالتواب عبدالغنى مصطفى   - 1

 نهائيا النشاط لترك 2019-11-3 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   38256:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زعفرانى يوسف قرنى هدى   - 2

 نهائيا النشاط لترك 2019-11-6 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   57148:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مصطفى عبدالقادر محمود   - 3

 نهائيا التجاره لترك 2019-11-27 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   37275:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل حنا يعقوب عادل   - 4

 نهائيا النشاط لترك 2019-11-20 في مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   38099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه محمد عوض عنتر   - 5

 نهائيا التجاره لترك 2019-11-20 في مشطوب القيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  49874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل عبدالصمد فتحى عاطف -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  56922 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد عبدالوهاب موسى حسام -  2

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  50690 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمقصود بردى سيد تامر -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  55662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيالنى عبدالواحد عبدالسيد مؤمن -  4

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  51916 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معبد عبدالباقى عزت عبدالرحمن -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  56920 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد عويس عبدهلل -  6

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  56784 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد احمد محمود -  7

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  55722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحنبولى متولى صالح خالد -  8

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  55721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن محمد عبدالراضى سهير -  9

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  48890 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على رجب حسام ايه -  10

  جنيه  130000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  54965 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  57088 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طلبه محمد مصطفى طلبه -  12

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  46010 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعداوى احمد روبى احمد -  13

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  50164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر عبداللطيف احمد خميس -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  45738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى محمد احمد محمد محمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  45738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى محمد احمد محمد محمد -  16

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



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  55800 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخشا منصور صالح عيد -  17

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  52185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبداللطيف اسامة محمد -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  57061 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بطرس وهبه كمال كامليا -  19

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  45510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فضل رجب مصطفى رجب -  20

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  53540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد علوى تامر -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  47205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد ابراهيم ربيع نشوة -  22

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  55110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه عبدالباقى عيد احمد -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  56730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد عبدالتواب احمد كريم -  24

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  55415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنفى خليل عيد يوسف -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  57170 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صادق على محمد ابتسام -  26

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  44103 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد عبدهللا  جابر سامح -  27

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  36841 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خطيب سيد صادق حمدى -  28

  جنيه  490000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  55922 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصيف حبيب نادى تامر -  29

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  44966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منازع الدايم عبد محمد رفعت -  30

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  46141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طلبة محمود على فوزى -  31

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  46141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طلبة محمود على فوزى -  32

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  28207 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان مصطفى الدين محى -  33

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  30843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم سالم قطب عويس -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  57155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا ضيف نحسي الونيس عبد اسماء -  35

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  49659 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض صالح فتحى خالد -  36

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  57176 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنجى حسنى عادل عمرو -  37

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  49499 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد عبدالفتاح وليد -  38

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  56758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالنبى بهنس نبيل محمد -  39

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  44945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فانوس زكى حليم انيس -  40

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  35121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علوانى عيد محمد فوزى ناصر -  41

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  49048 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم عبدالناصر محمود -  42

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  52335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالخالق عبدالحميد محمد -  43

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  53470 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادر عبد سعد هللا عبد وائل -  44

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  57194 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي الحميد عبد محمد عماد -  45

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  56353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على يوسف عثمان محمد -  46

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف امين فوزي انجلو -  1

 احمد محمد محمد/ ملك الفيوم فارس كيمان شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 50774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب محمد هشام -  2

 اطارات وتوريد تجارة عن اكتوبر من السادس ب 14وحده 4 مرحله االردنية الشركة السابع بالحى فرع افتتح ،:   الـتأشير

 والبطاريات راتاالطا لتجارة الطيب التجارية وسمته وبطاريات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 49874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالصمد فتحى عاطف -  3

 احمد محمد احمد/ ملك اطسا مركز المزارعه عتامنة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  4

 حزين علي حمدي ملك الفيوم مركز االعالم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  5

 الجواد عبد احمد محمد ملك الفيوم الحادقه التطبيقين عماره نصار تقسيم ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  6

 حزين علي حمدي ملك الفيوم مركز االعالم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  7

 الجواد عبد احمد محمد ملك الفيوم الحادقه التطبيقين عماره نصار تقسيم ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  8

 حزين علي حمدي ملك الفيوم مركز االعالم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  9

 الجواد عبد احمد محمد ملك الفيوم الحادقه التطبيقين عماره نصار تقسيم ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد عنتر هبه -  10

 محمد الرحمن عبد مصطفى/بملك الفيوم بندر فارس كيمان التعاونيات مساكن 4 عماره ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد حسن -  11

  علي عبدالرحمن احمد/ملك الفيوم بندر-الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسن ثابت سميحه -  12

 هللا عبد سيد عفاف/بملك الفيوم م العدوه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 48526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالجواد احمد محمود -  13

 بيع عن عبدالجواد احمد محمد ملك الفيوم بندر الحادقه التطبقيين عمارة نصار تقسيم بناحية لى فرعا افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وتشحيم زيت وتغيير وشحوم زيوت

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 56849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد زغلول سعد -  14

 محمد زغلول احمد/ ملك الفيوم م فتيح منشاة شياخه العمومى عش ابو شارع من ممدوح حارة 3 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو حسن صوفى جيوشى -  15

 محمد هاشم محمد/ ملك الفيوم الحادقة اسامه شارع 21 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه جمعه محمد عماد -  16

 عباس عبدالعزيز محمد/ملك الفيوم الزراعي االصالح شارع المنورة المدينه برج  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود رجب امجد -  17

 على محمود رجب/بملك الفيوم بندر 2 ع الصناعيه المدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 57104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حليم فرحات رينود ابرام -  18

 سليمان سليم سمير/ ملك الفيوم بندر باغوص عبده محمد االمام شارع 14 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ربيع جمال سيد -  19

 السيد ربيع جمال بملك الفيوم مركز عش ابو ،

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالجواد عنبر عبدالرحمن -  20

 محمد محمد ممدوح/ ملك الفيوم الشروق مدرسة بجوار فارس كيمان ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان جرجس سمير جاكلين -  21

 رزق منير جرجس/ ملك الفيوم مركز المقطع هوارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد التواب عبد محمد علي -  22

 المطلب عبد التواب عبد محمد بملك الفيوم مركز صالح بني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 33474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى عوض شعبان محمود -  23

 عوض رجب جمعه/ ملك الفيوم م العامريه في الكائن و غذائيه مواد تعبئه عن االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 33474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى عوض شعبان محمود -  24

 عوض رجب جمعه ملك الفيوم مركز العمريه في الكائن غذائيه مواد تعبئه عن اخر رئيسي محل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد صالح احمد -  25

 محمد هللا عبد صالح/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي اسماعيل احمد ابراهيم -  26

 اسماعيل احمد ممدوح/ ملك اطسا مركز-الحيط منيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 57114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد حميده السيد عادل -  27

 حميده السيد محمد/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلبه على احمد -  28

  العظيم عبد ربيع محمد/بملك اطسا م السنترال ش ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 53885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد رجب ناديه -  29

 احمد عبدالتواب نادي/ بملك 2 عمارة فارس كيمان بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنى فاروق خالد محمد -  30

 جمعه الدين سعد محمد/بملك الفيوم بندر كامل مصطفى ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 37119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عبدالعاطي سيد سمر -  31

 عبدالمطلب عبدالعاطي سيد/ملك الفيوم بندر تمالحوا الناصر الملك شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 54965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد -  32

 المقصود عبد الحميد عبد رمضان بملك االعالم رشيدي ش24 بجعله االخر الرئيسي بالمركز العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 56758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى بهنس نبيل محمد -  33

 عبدالنبى بهنس نبيل محمود ملك الفيوم مركز دسيا بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطاوي شفيق ابراهيم عمرو -  34

 بسطاوى شفيق ابراهيم/ ملك اطسا م عبدالمجيد منشاة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الصمد عبد ممدوح محمد -  35

 الحميد عبد محمود احمد بملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد فاروق احمد -  36

 ابراهيم عوض زينب/ملك الفيوم بندر العريان ناصر حاره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده الحميد عبد رجب احمد -  37

 رشاد محمد هاني بملك الفيوم مركز عش ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خلف كمال حماده -  38

 احمد خلف كمال بملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محسن محمود -  39

 عطيه فام لنده بملك الفيوم بندر الجامعه حي امون ش ثان قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57126    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، بيومي حميده ربيع محمد -  40

 الحميد عبد محمود احمد ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعظيم الدين نور محمد انور -  41

 بكري محمد دعاء/ ملك اطسا مركز خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد حسن احمد -  42

 محمد صادق سيد ملك الفيوم الصحي الصرف محطه خلف حسن الشيخ ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطيه كامل التواب عبد كامل -  43

 هللا عطيه كامل التواب عبد بملك الفيوم مركز الناصريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 57131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رمضان سعيد محمد -  44

 عبدالرحمن رمضان سعيد/ملك اطسا مركز -الحيط منيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 57137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي عبدالهادي موسي محمود -  45

 مرسي عبدالهادي موسي/ملك اطسا مركز شدموه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 57136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد احمد -  46

 ابراهيم احمد محمد/ ملك اطسا بحري الغرق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 48800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد احمد محمد احمد -  47

 الطباعة مابعد خدمات عن سيد ايمان محمد ملك الفيوم الجامعة حى امون شارع فى اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

 الطباعة دون الكباعة مابعد لخدمات النهضة التجارية وسمته الطباعة دون

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 53552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حنين لبيب امل -  48

 سليمان المالك عبد عيد/  بملك الفيوم م النيل كفور رزق عزبه بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 57133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد مبروك حسن -  49

 مبروك محمد مبروك-ملك الفيوم مركز ابجيج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 57138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صليب عبدالمسيح صليب يسري -  50

 فهمي نبيه مني/ ملك الفيوم االرسال برج بجوار الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 48800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد احمد محمد احمد -  51

 سيد ايمان محمد بملك الفيوم بندر الجامعه حي امون ش ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 48800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد احمد محمد احمد -  52

 محمود يوسف سماح بملك الفيوم بندر الجبيلي عزبه ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 57134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد زاخر مكرم جميل -  53

 الرب جاد زاخر مكرم/ملك الفيوم قحافه الصعايده عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 57061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس وهبه كمال كامليا -  54

 حنا يعقوب مجدى/بملك الفيوم م الالهون بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 57139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الهادى عبد محمد محمد -  55

 صالح الهادي عبد محمد/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 57140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عبدالحميد السيد رمضان -  56

 حسان رافت محمد ملك الفيوم بندر الرماد دار شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 57142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد حمدان جمعه محمد -  57

 على محمد محمود/ بملك الفيوم بندر بالمسله رساله جمعية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 57141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه احمد رجب الرحمن عبد -  58

 علي اسماعيل ثناء بملك الفيوم الفوال شارع الفؤاد برج 14 شقه ثالث قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 55369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس ربيع محمد بهاء -  59

 152 و 143 رقم قطعة - اوشيم كوم فى والكائن الغذائية المواد وتعبئة لصناعة مصنع عن آخر رئيسي محل افتتحت ،:   الـتأشير

 الغذائية للصناعات فودز الزهور التجارية وسمتة محمد فرغلي حماده/  ملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيد عبد توفيق احمد محمود -  60

 مفتاح ابراهيم شعبان/بملك الفيوم م الكرادسه زاويه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالوهاب شعبان محمد -  61

  محمود محمد احالم بملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حموده احمد على -  62

 حموده احمد حمدى ملك اطسا مركز الحيط منيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعودي هللا عبد احمد الكريم عبد -  63

  هللا عبد احمد مصطفى/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى عبدالقادر محمود -  64

 حسن محمد عبدالرحمن ملك الفيوم بندر البرنس زكى بجوار القديمه الصاغه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 53540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد علوى تامر -  65

 سالم نصر كريمه/بملك الفيوم بندر فارس كيمان 5 عماره المحافظه مساكن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي هللا عبد نبيل محمود -  66

 القادر عبد محمد حسنى حورية/  ملك - بنات الثانوية خلف - شفا الشيخا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 57144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان محمود كريم -  67

 بيومي احمد بيومي/بملك الفيوم 37 ع البحري المدابغ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 56933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد صوفي سيد صوفي -  68

 حلفايه سيد صوفى ملك الفيوم مركز دمو منشاه بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 57152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد شحاته مجدي محمد -  69

 سيد شحاته مجدي/بملك الجزائر منشاه الفيوم م ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 57151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عباس حمدان سامح -  70

 هاشم محمد محمود ملك الفيوم مركز دمو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 57153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد القوي عبد بدوي هللا عبد -  71

 القادر عبد شعبان محمد بملك الفيوم مركز العامريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 57154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كامل مصطفى احمد -  72

 كامل مصطفى محمد/بملك اطسا م المزارعه عتامنه ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 57155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف حسين الونيس عبد اسماء -  73

 ضيف حسين الونيس عبد/بملك الفيوم م الناصريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 57157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب قاسم البديع عبد مصطفى -  74

 علي احمد عواطف/   ملك - البحارى - االعظم الخليج شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمود مشهور رجب -  75

 المقصود عبد محمود خاطر/بملك الفيوم م سيال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد راضي السيد راضي -  76

 راضي السيد عمر/بملك الفيوم م االعالم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد روبي شيماء -  77

 الرحمن عبد بكري رمضان/بملك الفيوم م السعود ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اشعت صالح على احمد -  78

 اشعت صالح على/ ملك الفيوم مركز صالح بنى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفيظ عبد احمد حسن محمود -  79

 غانم سيد محمد/ بملك الفيوم بندر البوسته ش تقاطع الجنينه ش اول قسم الفيوم قسم ،:   ـتأشيرال

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الهادي عبد محمد عيد -  80

 صالح الهادي عبد محمد/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطا مجدي جورج -  81

 سيف ماهر وليد/بملك الفيوم بندر الشرقي الحواتم اللؤلؤه بجوار ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 57076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطاوي شفيق ابراهيم عمرو -  82

 بسطاوي شفيق ابراهيم/ بملك اطسا مركز المجيد عبد منشاه الجديده الوابور عزبه بجعله النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمود صوفي محمود -  83

 على العظيم عبد ناديه/بملك الفيوم م صالح بني ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 40660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو عبدالمقصود معوض عربى خالد -  84

 معوض البدرى على ملك اطسا مركز الحيط منية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 40660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو عبدالمقصود معوض عربى خالد -  85

 المنطلب عبد محمد عادل/ ملك اطسا مركز قلمشاه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق على محمد ابتسام -  86

  على عبدالدايم محمد/  ملك  الفيوم مركز االعالم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب احمد شعبان عاطف -  87

  محمد جمال عمرو/  بملك  الفيوم بندر  الجون الدالي شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد عويس محمد -  88

 محمد مصطفى مديحه/بملك الفيوم بندر البكباشي صبري ش 44 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 40660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود معوض عربى خالد -  89

 عادل ملك اطسا مركز قلمشاه بناحية وكهربائية منزليه وادوات بالستيك مصنع عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 عبدالمنطلب معوض



 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

 40660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو المقصود عبد معوض عربي خالد بجعله  بجعله التجارى االسم تعديل -  90

 منزليه وادوات بالستيك مصنع عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي

 عبدالمنطلب معوض عادل ملك اطسا مركز قلمشاه بناحية وكهربائية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محفوظ محمد مصطفى -  91

 على الفتاح عبد ناهيه/بملك اطسا م جندير ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم رمضان محمد -  92

 محمد قاسم رمضان/  ملك - الحيط منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمود شريف -  93

 احمد احمد محمود/بملك الفيوم باشا خالد ش من المتفرع العريان ش اول قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف خلف صالح السيد -  94

 عبداللطيف خلف عنتر ملك اطسا مركز الحيط منية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بدرى عفيفي حسن محمد -  95

 الغفار عبد صادق شعبان/  ملك - فارس كيمان - فرحات عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد احمد محمد حسين -  96

 النعيم عبد احمد محمد/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على جمعه مسعود -  97

 محمود رجب كمال/بملك الفيوم م سيال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الحميد عبد احمد العظيم عبد -  98

 حموده الحميد عبد حمدا/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 42940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالحليم ابراهيم تامر -  99

 عبدهللا شعبان عادل/ بملك الفيوم بالصوفي مامون عزبه عرفه نور شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد الفضيل عبد ابراهيم زهوة -  100

 طه مصطفى وائل/  ملك - العبودى - المهندس النبوى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 57176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنجى حسنى عادل عمرو -  101

  احمد فتوح نادي/  بملك اطسا مركز دفنو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد حميده -  102

 عيد جوده احمد/بملك الفيوم م السنباط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيا حسن عشرى ربيع -  103

 محمود احمد رمضان/بملك اطسا مركز الحيط منيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد محمد صبري -  104

 محمد عيد محمد/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 52185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبداللطيف اسامة محمد -  105

 محمد اسماعيل طه/ ملك الشيماء مطعم اعلي مظهر ش- الحادقه بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد عادل -  106

  محمد على محمد/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول عبد العظيم عبد سيد احمد -  107

 الرسول عبد العظيم عبد سيد/بملك اطسا م تطون ،:   تأشيرالـ وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التومي جبريل جمعه محمود -  108

 شاكر مقبول بسام/بملك اطسا م السعده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين النبي عبد سيد صبرى -  109

 محمود عبدالقادر غاده/بملك الفيوم بندر- كامل مصطفي شارع -ثان قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 57185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد العليم عبد سيد سامي -  110

 العليم عبد رمضان نبيل/بملك الفيوم م الهوايل ابو عزبه الصالحيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الحميد عبد حسني سالمه -  111

 شعبان فارس احمد/بملك الفيوم الحواتم مساكن 10 رقم محل ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسين محمود محمد -  112

 منصور حسين محمود/بملك الفيوم م المقطع هواره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحميد عبد محمد عماد -  113

 علي الحميد عبد محمد/  ملك - الصالحية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين التواب عبد عادل محمود -  114

 التواب عبد عادل محمد/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديب القادر عبد كليب ساهر -  115

 القوي عبد ديب القادر عبد/بملك الفيوم م الصالحيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ربيع رجب احمد -  116

 محمود ربيع رجب/بملك الفيوم م الزملوطي النيل كفور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 57196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس صالح محمد غيث الرحمن عبد -  117

 الدين كمال عادل محمد/  ملك - دلة - زغلول سعد شارع 14 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد جمعه محمد -  118

 الحميد عبد مختار سالم/  ملك - اطسا - خلف قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57197    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدلي محمد عادل محمد -  119

 عدلي محمد عادل/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد جمعه محمد -  120

 الحميد عبد مختار سالم/ بملك اطسا مركز خلف قريه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود العال عبد كمال سحر -  121

 سعيد عيد رمضان/ بملك الفيوم بندر سالم محمد مدرسه خلف الزاويه بحر ش الصيفيه -اول قسم- الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 53342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم المنعم عبد محمد -  122

 عبدالصادق محمد ملك الفيوم بندر حمادة مكتبة امام الدالى ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والمالبس المكتبية واالدوات النظافة وادوات  والمنظفات الغذائية المواد لتوريد المتحدة بجعلها التجارية السمة تعديل -  123

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 53342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ا وصبانة وصياناتها الكهربائية والمعدات الجاهزة

 عبدالصادق محمد ملك الفيوم بندر حمادة مكتبة امام الدالى ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور جرجس وليم ميالد -  124

 جرجس وليم وصفي/بملك الفيوم بندر الشط 4 رقم كليوباترا ش ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب الغني عبد هاشم صابر -  125

 التواب عبد ادريس يوسف بملك-الفيوم مركز بغدادى منشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب شعبان حمدي محمد -  126

 نجيب محمد/بملك الفيوم م ريهالعام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 57204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد وجيه محمد اماني -  127

 جليل ابو ابراهيم شعبان/بملك اطسا م خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 57205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقي عبدالعزيز محمد اسماء -  128

 عبدالباقي عبداللطيف عظيمه بملك- بحري الغرق- الغرق اطسا مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 57203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالعزيز احمد غاده -  129

 رجب حمدي محمود/ بملك الفيوم فارس كيمان االدويه موسسه امام المدني الدفاع خلف ثالث قسم- الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 43499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السالم عبد قرنى ممدوح -  130

 حميده سعيد عدلي/بملك الفيوم م بالصالحيه  مواشى كارة عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 56758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى بهنس نبيل محمد -  131

 النبي عبد بهنس محمود/ بملك الفيوم مركز دسيا بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد ايوب هبه -  132

 الحميد عبد العليم عبد/ بملك الفيوم بندر االجتماعيه الشئون امام الخريانه ثالث قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الستار عبد ممدوح الستار عبد -  133

 جالل ابو الفتاح عبد عليه/بملك اطسا م دفنو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد القوي عبد ربيع ايمان -  134

 التواب عبد احمد عيد/بملك يومالف م الزاويه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد احمد الحكيم عبد محمود -  135

 الصمد عبد احمد الحكيم عبد/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي قرني احمد -  136

 على صابر مصطفى/بملك الفيوم الرحمه مسجد امام طبهار الصوفي ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن رشاد طارق -  137

 عويس السيد اشرف/ ملك الفيوم االبتدائيه فارس مدرسه بجوار فارس كيمان اول قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمد معوض مجدي -  138

 على التواب عبد احمد/بملك الفيوم م المندره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي احمد جابر سامح -  139

 مرسي احمد جابر خالد/بملك الفيوم بندر الحواتم مسجد امام الوابورات شارع اول - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد محمود ياسر -  140

 علي صاوي حسن/ بملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان محمد عمرو -  141

 محمد شعبان محمد/  ملك - الزعفرانى كفر ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 43499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالسالم قرنى ممدوح -  142

 سلطان عبدهللا سلطان ملك الفيوم مركز النيل كفور سلطان عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 43499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالسالم قرنى ممدوح -  143

 حميدة سعيد عدلى ملك الفيوم مركز الصالحية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 57215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب الفتاح عبد سيد ابتسام -  144

 رمضان العليم عبد خالد/بملك الفيوم م العزب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عبدهللا رمضان حسام -  145

 عبدهللا رجب محمد/ ملك الفيوم بندر البحارى سعودى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ضحي -  146

 محمود فرج حسني/ ملك الفيوم بندر الجون البحري الملعب شارع/10 اول قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالمجيد قرني شعبان -  147

 عبدالمجيد قرني محمد/ ملك اطسا مركز رحمي منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمود محروس ايه -  148

 السيد احمد سيد محمد/ بملك الفيوم بندر الحنفيه بجوار العامود ثان قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور عزت ثروت كرم -  149

 محمود اللطيف عبد محمد/بملك الفيوم هللا لطف منشاه شوقي احمد ش طيبه برج ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسن محمد عادل -  150

 فكار عكاشه ايمان/بملك الفيوم البحريه الباروديه اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صادق علي دعاء -  151

 التواب عبد محمد رمضان/ ملك اطسا مركز قلمشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 57222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهيان مشرقي وحيد وائل -  152

 زهيان مشرقي وحيد/بملك الفيوم م شكر عزبه النيل كفور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 53574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد محمد شعبان محمد -  153

 احمد السيد طه/بملك اطسا م قلمشاه بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 57227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قرني علي محمد -  154

 ربيع محمد عزه/بملك الفيوم م سيال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 57233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل ابراهيم احمد -  155

 حسن معوض هاشم ام/بملك الفيوم بندجر الصوفي مدرسه بجوار سعاده علوايه اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 57229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده سعد عصام اسامه -  156

 على فهمي هناء/بملك الفيوم الفوال جوهر ش 87 ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 56432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكى محمد حمدى -  157

 اسماعيل احمد سيد/بملك الفيوم م الفيوم منشاه لالثاث عثمان بجوار الحواتم مدخل بجعله االخر بالرئيسي العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 57232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ابراهيم سيد صابرين -  158

 عبدهللا على حسين ملك الفيوم بندر المحلج مساكن جنوب حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 57231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد هاشم اسامه احمد -  159

 الشرقاوي محمد احمد/بملك الفيوم المحمديه مول المحمديه ش اول قسم ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 57230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقي عبد يوسف حسن اماني -  160

 مصطفى معوض محمود/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 53178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد اسماعيل جابر رمضان -  1

 ع.م.ج داخل العمال ونقل العامة المقاوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 48526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالجواد احمد محمود -  2

 وتشحيم زيوت وتغيير زيوت وبيع تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 48526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالجواد احمد محمود -  3

 وتشحيم زيوت وتغيير زيوت وبيع تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 33474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى عوض شعبان محمود -  4

 ارز مضرب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 51916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معبد عبدالباقى عزت عبدالرحمن -  5

 حريمى المالبس بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 53885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد رجب ناديه -  6

 الحلويات مستلزمات تجارة بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 21239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد الرازق عبد حكيمه -  7

 دقيق مستودع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 56758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى بهنس نبيل محمد -  8

 الجاهزة والمالبس الخردوات تجارة بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطاوي شفيق ابراهيم عمرو -  9

 االسفنج تقطيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير صفو,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 53540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد علوى تامر -  10

 المنزليه و الكهربائيه االجهزه تجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 54804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد محمد هانى -  11

 وتوريد تسويق و قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير و العموميه التوريدات العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 الزراعيه الحالصالت

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 37354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مراد محمد حواس -  12

 المنزليه االدوات و بالقطاعي الجاهزه المالبس و الخردوات تجاره بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 44103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدهللا  جابر سامح -  13

 البناء مواد و الزلط و الرمل توريد مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى ابوسريع على -  14

 دقيق مستودع بجعله النشاط تعديل



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 46141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبة محمود على فوزى -  15

 العطريه النباتات و للمواد ومنشر العطريه المواد تصدير العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

 الجاهزة والمالبس المكتبية واالدوات النظافة وادوات  والمنظفات الغذائية المواد لتوريد المتحدة بجعلها التجارية السمة تعديل -  16

,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 53342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ا وصبانة وصياناتها الكهربائية والمعدات

 ونظافة عمومية توريدات مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 53342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم المنعم عبد محمد -  17

 ونظافة عمومية توريدات مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 42338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سعدى احمد هدى -  18

 قانونا منه المحظور عدا فيما التصدير العمال ومكتب والتكييف الكهربائيه االجهزه تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 44945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فانوس زكى حليم انيس -  19

 الجاهره المالبس تجارة بجعله النشاط تعديل

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 43499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السالم عبد قرنى ممدوح -  20

 مواشي كاره:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 49048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالناصر محمود -  21

 مواشى كارة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 49752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض جوده وديع طارق -  22

 المعادن تشكيل و النظارات علب و الفريزر جسم تصنيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 52335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالخالق عبدالحميد محمد -  23

 وتجارة منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 والخردوات بيهالمكت االدوات وتوزيع

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 53470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سعد هللا عبد وائل -  24

 توريدات و عامه مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الحميد عبد حسني سالمه -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 57133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد مبروك حسن -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عبدهللا رمضان حسام -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 57204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد وجيه محمد اماني -  4

 خاص: التأشير



 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,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمود شريف -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمود مشهور رجب -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حليم فرحات رينود ابرام -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 37119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عبدالعاطي سيد سمر -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التومي جبريل جمعه محمود -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 57139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الهادى عبد محمد محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب الغني عبد هاشم صابر -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 57230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقي عبد يوسف حسن اماني -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 57169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محفوظ محمد مصطفى -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود رجب امجد -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالمجيد قرني شعبان -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعظيم الدين نور محمد انور -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومي حميده ربيع محمد -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد العليم عبد سيد سامي -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين النبي عبد سيد صبرى -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسين محمود محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حموده احمد على -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 57157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب قاسم البديع عبد مصطفى -  22

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 43499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالسالم قرنى ممدوح -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب الفتاح عبد سيد ابتسام -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خلف كمال حماده -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محسن محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  ةالشرك نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 57168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب احمد شعبان عاطف -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور جرجس وليم ميالد -  28

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد محمود ياسر -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد حسن -  30

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالجواد عنبر عبدالرحمن -  31

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطيه كامل التواب عبد كامل -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه جمعه محمد عماد -  33

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 57165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد عويس محمد -  34

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالوهاب شعبان محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ضحي -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم رمضان محمد -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب شعبان حمدي محمد -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد حسن احمد -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول عبد العظيم عبد سيد احمد -  40

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو حسن صوفى جيوشى -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 57205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقيعبد عبدالعزيز محمد اسماء -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي احمد جابر سامح -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ربيع جمال سيد -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد احمد محمد حسين -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد روبي شيماء -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيد عبد توفيق احمد محمود -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 57120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنى فاروق خالد محمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد راضي السيد راضي -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسن ثابت سميحه -  50

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحميد عبد محمد عماد -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 57136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد احمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور عزت ثروت كرم -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 57140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عبدالحميد السيد رمضان -  54

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 57142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد حمدان جمعه محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة وعن تعديل تم20191128 تاريخ وفي 57232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ابراهيم سيد صابرين -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على جمعه مسعود -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 57137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي عبدالهادي موسي محمود -  58

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمود محروس ايه -  59

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بدرى عفيفي حسن محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 57141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه احمد رجب الرحمن عبد -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 57231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد هاشم اسامه احمد -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان محمد عمرو -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف خلف صالح السيد -  64

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رمضان سعيد محمد -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد عادل -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديب القادر عبد كليب ساهر -  67

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 57233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل ابراهيم احمد -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 57154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كامل مصطفى احمد -  69

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 40660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو عبدالمقصود معوض عربى خالد -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد احمد يمالحك عبد محمود -  71

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي قرني احمد -  72

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد التواب عبد محمد علي -  73

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 57151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عباس حمدان سامح -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 57153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد القوي عبد بدوي هللا عبد -  75

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود العال عبد كمال سحر -  76

 خاص: التأشير وصف, 



 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,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 57229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده سعد عصام اسامه -  77

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 57170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق على محمد ابتسام -  78

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد القوي عبد ربيع ايمان -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد عنتر هبه -  80

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين التواب عبد عادل محمود -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسن محمد عادل -  82

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعودي هللا عبد احمد الكريم عبد -  83

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان جرجس سمير جاكلين -  84

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الحميد عبد احمد العظيم عبد -  85

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اشعت صالح على احمد -  86

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده الحميد عبد رجب احمد -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 57109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف امين فوزي انجلو -  88

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 57152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد شحاته مجدي محمد -  89

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفيظ عبد احمد حسن محمود -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدلي محمد عادل محمد -  91

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد جمعه محمد -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد ايوب هبه -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد حميده السيد عادل -  94

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 57138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صليب عبدالمسيح صليب يسري -  95

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 57167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمود صوفي محمود -  96

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الستار عبد ممدوح الستار عبد -  97

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 57227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قرني علي محمد -  98

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الصمد عبد ممدوح محمد -  99

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد حميده -  100

 خاص: التأشير

 فوص,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيا حسن عشرى ربيع -  101

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد الفضيل عبد ابراهيم زهوة -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى عبدالقادر محمود -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 57121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلبه على احمد -  104

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 57155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف حسين الونيس عبد اسماء -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن رشاد طارق -  106

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمد معوض مجدي -  107

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 57125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد فاروق احمد -  108

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 57187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد محمد صبري -  109

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 48526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 48526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 48526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق الجواد عبد احمد محمود -  112

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس صالح محمد غيث الرحمن عبد -  113

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان محمود كريم -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد جمعه محمد -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 57203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالعزيز احمد غاده -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الهادي عبد محمد عيد -  117

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 57164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطا مجدي جورج -  118

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد صالح احمد -  119

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 57116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي اسماعيل احمد ابراهيم -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 57189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ربيع رجب احمد -  121

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 57134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد زاخر مكرم جميل -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صادق علي دعاء -  123

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 57222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهيان مشرقي وحيد وائل -  124

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 57176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنجى حسنى عادل عمرو -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 57146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي هللا عبد نبيل محمود -  126

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 48800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد احمد محمد احمد -  127

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العالميه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 50690 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

   السيارات الكسسوار

 حورس بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 33474 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  2

   االرز لضرب

 كاندي بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 53885 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  3

   الحلويات مستلزمات لتجاره

 ميس بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 51916 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  4

   الجاهزه للمالبس miss/venos فينوس

 الراحة بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 57076 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  5

   االسفنج يعلتقط

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 55291 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  6

   التصدير و لالستيراد االحدث

 مكتب بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 54623 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  7

   المتكامله للمقاوالت اصداف

 العلياء بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 56625 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  8

   والتعليب والحفظ للتعبئه

 النور ام بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57061 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  9

   للنجاره

 العلوي بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 53540 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  10

   والمنزليه الكهربائيه االجهزه لتجاره

 العالميه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57087 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل يرالتأش تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  11

   للمقاوالت

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 48435 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  12

   التصدير و لالستيراد  K B بلدنا خيرات

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 54804 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  13

   الزراعيه الحاصالت توريد و وتسويق التصدير و العموميه للتوريدات الشهد

 بنان بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57141 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  14

   االلكترونيه البرامج لتصميم

 الفجر بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 46141 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  15

   العطريه المواد لتصدير



 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

 المتحدة بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 53342 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  16

   والنظافة العمومية للتوريدات

 هرم بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 52773 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  17

   التصدير و لالستيراد مصر

 مكتب بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 52335 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  ريختا فى  ،  -  18

   والتصدير لالستيراد smile سمايل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   27108:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عياد موريس فيكتور بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو تم   20191103

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   27108:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاة موريس فيكتور   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد



 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

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   27108:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها خليل مطر نرجس   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل

 تاريخ وفى ،   27108:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عياد موريس فيكتور بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو تم   20191103

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ ىوف ،   27108:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاة موريس فيكتور   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   27108:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها خليل مطر نرجس   - 6

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل

 وفى ،   24497:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته احمد احمد محمود شريف بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل   - 7

 2019/ 11/ 6 فى نهائيا تصفيتها وتمام الشركة انحالل  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ

 تم   20191106 تاريخ وفى ،   24497:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه مبارك احمد احمد محمود   - 8

 2019/ 11/ 6 فى نهائيا تصفيتها وتمام الشركة انحالل  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   24497:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمد طه صباح   - 9

 2019/ 11/ 6 فى نهائيا تصفيتها وتمام الشركة انحالل

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   24335:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها مبروك مجاهد احمد نوال   - 10

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   45558:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته مجلى عبدهللا نبيل ابرام   - 11

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد جابر احمد -  1

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد النعيم عبد محمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه عنوان و اسم تعديل -  3

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها سالم صافى ورده بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

,  المال رأس تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد جابر احمد -  5

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد النعيم عبد محمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،



 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

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه عنوان و اسم تعديل -  7

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها سالم صافى ورده بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  8

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

,  المال رأس تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد جابر احمد -  9

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه احمد النعيم عبد محمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  10

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه عنوان و اسم تعديل -  11

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

   تاريخ وفي 43320، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها سالم صافى ورده بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  12

  جنيه  4900.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191112،

   تاريخ وفي 39518، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسان محمد فؤاد ناصر بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  13

  جنيه  100.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191117،

,  المال رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 39518، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حسان محمد فؤاد -  14

  جنيه  100.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 39518، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حسان محمد فؤاد ناصر بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  15

  جنيه  100.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191117،

,  المال رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 39518، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسان محمد فؤاد -  16

  جنيه  100.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 47048، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و رفاعي احمد سيد عابدين محمد بجعله الشركه اسم تعديل -  17

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191119،

 رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 47048، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عبدالرسول عبدهللا صالح -  18

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 54621، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها عبدالباقى محمد مها بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  19

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191128،

 رأس تعديل تم 20191128،   تاريخ وفي 54621، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد عبدالباقى محمد مها -  20

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 54621    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها عبدالباقى محمد مها بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  1

 باغوص الريان وادى شارع من رسالن شارع 2 بجعله العام المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128

 يونس احمد محمد نهى/ ملك الفيوم



 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

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 54621    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد عبدالباقى محمد مها -  2

 محمد نهى/ ملك الفيوم باغوص الريان وادى شارع من رسالن شارع 2 بجعله العام المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 يونس احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و للنفس االستيراد بجعله الغرض تعديل  تضامن شركة ، شريكته و رفاعي احمد سيد عابدين محمد بجعله الشركه اسم تعديل -  1

 التوريدات و الغيار قطع و السيارات تجارة و التصدير و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما بالعموله للغير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 47048   برقم قيدها سبق  ، التوزيع و التجاريه التوكيالت و العموميه

 تضامن شركة

 عدا فيما بالعموله للغير و للنفس االستيراد بجعله الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكته عبدالرسول عبدهللا صالح -  2

 التوكيالت و العموميه التوريدات و الغيار قطع و السيارات تجارة و التصدير و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 47048   برقم قيدها سبق  ، التوزيع و التجاريه

 وتوزيع تجارة شركة بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاها عبدالباقى محمد مها بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  3

 وتوريدات التجارية والتوكيالت الغير لدى ماسبق وتصنيع وعطور ومنتجات غذائية ومكمالت تجميل ومستحضرات طبية مستزمات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 54621   برقم قيدها سبق  ، عمومية

 ومستحضرات طبية مستزمات وتوزيع تجارة شركة بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكها محمد عبدالباقى محمد مها -  4

   برقم قيدها سبق  ، عمومية وتوريدات التجارية التوكيالتو الغير لدى ماسبق وتصنيع وعطور ومنتجات غذائية ومكمالت تجميل

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 54621

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191112 تاريخ وفي 43320   برقم قيدها سبق ، وشركاه محمد جابر احمد -  1

 بسيطة توصية

 تم20191112 تاريخ وفي 43320   برقم قيدها سبق ، وشركاه احمد النعيم عبد محمد بجعلها الشركه وعنوان اسم تعديل -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل

 تعديل تم20191112 تاريخ وفي 43320   برقم قيدها سبق ، شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه عنوان و اسم تعديل -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان



 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

 تعديل تم20191112 تاريخ وفي 43320   برقم قيدها سبق ، وشركاها سالم صافى ورده بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 تم20191117 تاريخ وفي 39518   برقم قيدها سبق ، وشركاه حسان محمد فؤاد ناصر بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191117 تاريخ وفي 39518   برقم قيدها سبق ، وشريكه حسان محمد فؤاد -  6

 بسيطة توصية

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عنوان و اسم تعديل: الى 43320 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  1

 شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه

 عنوان و اسم تعديل: الى 43320 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  2

 شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه

 عنوان و اسم تعديل: الى 43320 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191112:  تاريخ فى  ،  -  3

 شركاه و سالم صافي ورده بجعله الشركه

 عنوانو اسم تعديل: الى 39518 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191117:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه حسان محمد فؤاد ناصر بجعله الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 39518 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191117:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه حسان محمد فؤاد ناصر بجعله الشركة

 الشركه اسم تعديل: الى 47048 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191119:  تاريخ فى  ،  -  6

 شريكته و رفاعي احمد سيد عابدين محمد بجعله

 وعنوان اسم تعديل: الى 55301 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191124:  تاريخ فى  ،  -  7

 محمد محمد عزت وشريكه محمد النحاس مصطفى عادل بجعله الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 54621 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191128:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاها عبدالباقى محمد مها بجعله الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مع واللتامل واالستدنه والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  وشريكها عبدالرؤوف طه سامية -  1

:  تاريخ ، الشركة اعمال يخص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ البنوك

 28102   برقم    20191103



 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

 مع واللتامل واالستدنه والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  وشريكها فعبدالرؤو طه سامية -  2

:  تاريخ ، الشركة اعمال يخص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ البنوك

 28102   برقم    20191103

 مع واللتامل واالستدنه والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  وشريكها عبدالرؤوف طه سامية -  3

:  تاريخ ، الشركة اعمال يخص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ البنوك

 28102   برقم    20191103

 مع واللتامل واالستدنه والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  وشريكها عبدالرؤوف طه سامية -  4

:  تاريخ ، الشركة اعمال يخص فيما وذلك منفردا عنوانها وتحت الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ البنوك

 28102   برقم    20191103

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  توفيق شعبان ايمان -  5

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  توفيق شعبان ايمان -  6

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  توفيق شعبان ايمان -  7

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  توفيق شعبان يمانا -  8

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسان محمد فؤاد -  9

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسان محمد فؤاد -  10

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسان محمد فؤاد -  11

 39518   برقم    20191117:  تاريخ ، لوفاته خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسان محمد فؤاد -  12

    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  13

 47048   برقم

    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  14

 47048   برقم

   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  15

47048 

   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  16

47048 

    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  17

 47048   برقم

    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  18

 47048   برقم

    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  19

 47048   برقم

    20191119:  تاريخ ، حقوقها كافة استلمت و خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  20

 47048   برقم

 واصبح متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  21

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى نصيبة



 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

 واصبح متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  22

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى نصيبة

 نصيبة واصبح متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  23

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى

 نصيبة واصبح متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  24

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى

 واصبح متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  25

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى نصيبة

 واصبح متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  26

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى نصيبة

 متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  27

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى نصيبة واصبح

 متضامن شريك الى شريك و مدير من صفته تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  28

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، حقوقه كافة واستلم غير ال فقط جنيها الف 1000 الشركة فى نصيبة واصبح

 و القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  داحم سيد عابدين محمد -  29

 و الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة مباشرة

 في الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و البنوك

 فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه تمثيل

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم حسابات

 و القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  30

 و الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة مباشرة

 في الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و البنوك

 فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه تمثيل

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم حسابات

 مباشرة و القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  31

 و البنوك و الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة

 تمثيل في الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح

 حسابات فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم

 مباشرة و القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  32

 و البنوك و الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة

 تمثيل في الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح

 حسابات فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم

 و القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  33

 و الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة مباشرة

 في الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و البنوك

 فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه تمثيل

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم حسابات



 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

 و القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  34

 و الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة مباشرة

 في الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و البنوك

 فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه تمثيل

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم حسابات

 القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  35

 الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة مباشرة و

 الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و البنوك و

 فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه تمثيل في

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم حسابات

 القضاء امام و الغير امام قانونا الشركه تمثيل في الحق له  متضامن شريك  منتضا شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  36

 الجهات جميع لدى التعامل و االعتمادات فتح بطريق لصالحها و الشركه باسم االقتراض ذلك سبيل في له و اعمالها كافة مباشرة و

 الحق له كذلك و المصريه الرسميه غير و الرسميه الهيئات و الضرائب مصلحة و الحكوميه غير و الحكوميه المصالح و البنوك و

 فتح له و خالفه و الجمارك في البضائع على التخليص و االستيراد شئون عن المسئوله الجهات و الجمارك امام الشركه تمثيل في

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، ما بالجمله و المصريه البنوك ف الشركه باسم حسابات

 البيع حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  37

 عن التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل و

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس ليهالمح المشتريات و المبيعات

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 البيع حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  38

 عن التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل و

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس المحليه المشتريات و المبيعات

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 و البيع حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  39

 عن التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس المحليه المشتريات و المبيعات

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 و البيع حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  40

 عن التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس المحليه المشتريات و المبيعات

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 البيع حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  41

 عن التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل و

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس المحليه المشتريات و المبيعات

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 البيع حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  42

 عن التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل و

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او فسللن المحليه المشتريات و المبيعات

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  43

 التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل و البيع



 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

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس المحليه المشتريات و المبيعات عن

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 حق له و مصر داخل للشركه العام للصالح مناسبا يراه  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  44

 التنازل و الشراء و البيع حق فيها التداخل و الشركات عقود على التوقيع كذلك و السيارات خاصة الثابته لالصول التنازل و البيع

 المال راس فى وحصته ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل في الحق له كما للغير او للنفس المحليه المشتريات و المبيعات عن

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، جنيها الف وتسعمائة مليون 1900000

 تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  45

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف وتسعون

 تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد سيد عابدين محمد -  46

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف وتسعون

 وتسعون تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  47

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف

 وتسعون تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سيد محمد صفاء -  48

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف

 تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  49

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف وتسعون

 تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد فتحى فاطمه -  50

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف وتسعون

 تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  51

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف وتسعون

 تسعه 99000 المال راس فى وحخصتها للشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح عبدالرسول عبدهللا صالح -  52

 47048   برقم    20191119:  تاريخ ، غير ال فقط جنيها الف وتسعون

:  تاريخ ، القانونية حقوقها كافة استلمت ان بعد خرجت  متضامن شريك  بسيطة توصية  فرج محمد محمد احمد فايزه -  53

 16328   برقم    20191128

:  تاريخ ، القانونية حقوقها كافة استلمت ان بعد خرجت  متضامن شريك  بسيطة توصية  فرج محمد محمد احمد فايزه -  54
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:  تاريخ ، القانونية حقوقها كافة استلمت ان بعد خرجت  متضامن شريك  بسيطة توصية  فرج محمد محمد احمد فايزه -  55
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:  تاريخ ، القانونية حقوقها كافة استلمت ان بعد خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  فرج محمد محمد احمد فايزه -  56
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