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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

 اعالف تجارة عن 57775 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد محمد محمود -  1

 السيد الشريف حسين/  ملك - المقطع هوارة:  بجهة ،

 كاره عن 57610 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد الدهب ابو ايهاب -  2

 بديع حسنى ايمان/ بملك-الفيوم مركز دسيا:  بجهة ، مواشى

 عن 57734 برقم 20200220 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض احمد هللا عوض محمود -  3

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

 هللا عوض احمد هللا عوض/بملك اطسا

 مكتب عن 57585 برقم 20200202 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين صالح جمعه محمود -  4

 اطسا مركز تطون:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 احمد السالم عبد حمديه/  ملك

 تجاره عن 57614 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السيد اسماعيل اسماء -  5

 احمد يوسف شعبان/ بملك- الفيوم الغاز محطه بجوار عبدالناصر جمال ش-رابع قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، وشحوم زيوت

 ادوات تجاره عن 57679 برقم 20200213 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد جوده محمد ضياء -  6

 جوده محمد محمود/بملك اطسا م قبلي الغرق:  بجهة ، منزليه

 عن 57685 برقم 20200216 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد مصطفى النبى عبد حماده -  7

 محمد محسن حسام/ ملك الفيوم كالسيك بجوار المحمديه مدرسه خلف:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 تجاره عن 57641 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المنعم عبد ربيع احمد -  8

 احمد المنعم عبد ربيع/بملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، تصدير و حريمي اكسسوار

 مكتب عن 57710 برقم 20200218 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح جابر احمد محمد -  9

 جابر احمد على/بملك اطسا م قلمشاه:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 57740 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعداوى عويس حمدى اسامه -  10

 سعداوى عويس حمدى/ ملك الفيوم مركز دمو منشاه:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 عن 57619 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد حسن عكاشه مرزوقه -  11

 محمود الدين بدر ياسر/ ملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، جاهزة مالبس تجاره

 مكتب عن 57769 برقم 20200227 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سمره ابو احمد مفرح -  12

 الحميد عبد الوالي عبد عادل/بملك الفيوم بندر التعاونيات مساكن 36:  بجهة ، مقاوالت

 تعبئه عن 47217 برقم 20200213 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حميده الستار عبد محمد -  13

 سيد احمد ياسر/بملك التعاونيات اخر فرحات عزبه:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف

 مكتب عن 57674 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد العظيم عبد محمد -  14

 العظيم عبد محمد اسالم/بملك اطسا م الحيط منيه:  بجهة ، اساسات و اصالح و وهدم انشاء مقاوالت

 ورشه عن 57681 برقم 20200216 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى الفتاح عبد حسنى محمد -  15

 موسى الفتاح عبد حسنى/بملك الفيوم م عش ابو دسيا:  بجهة ، ميكانيكي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توريدات مكتب عن 57694 برقم 20200217 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا رجب سعد محمد -  16

 محمود كمال ياسمين/بملك البكباشي برج الجديد الرماد دار ش:  بجهة ، عموميه

 كشك عن 57721 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على حسن على ايمان -  17

 الفيوم مدينه مجلس/ ملك  الفيوم بندر فارس كيمان العالى السد مساكن:  بجهة ، الحلوى لبيع

 تجاره عن 57672 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد ممدوح احمد -  18

 عبدالمريد محمد محمد/ بملك الفيوم الخيال بجوار شوقى احمد ش -ثان قسم- الفيوم قسم:  بجهة ، موبيليات

 تجاره عن 57607 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مصطفى سعيد محمود -  19

 اشرف/ بملك الفيوم بندر العز راقى صيدليه امام السالم بطل ش-ثالث قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، تجميل ومستحضرات اكسسورات

 جمعه سيد

 بقاله عن 57599 برقم 20200204 فى قيد ، 400.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجد ابو طلبه الرحمن عبد عنتر -  20

 محفوظ الفتاح عبد فريده/بملك اطسا م قلمشاه:  بجهة ، تموينيه

 مكتب عن 57575 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الصادق عبد علي محمود -  21

 علي الصادق عبد علي/  ملك اطسا مركز اهريت:  بجهة ، وتوريدات عقاري استثمار

 تصنيع ورشه عن 57600 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف حنفى محمد -  22

 محمد يوسف حنفى/بملك الفيوم بندر نصار تقسيم الجديده الصيفيه:  بجهة ، اخشاب

 عن 57736 برقم 20200220 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حموده شعبان مصطفى -  23

 مركز الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها والمحظور6المجموعه من36والفقره19المجموعه فيماعدا والتصدير االستيراد العمال مكتب

 اسماعيل حموده شعبان/ بملك اطسا

 تجاره عن 57735 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فله محمد محمد هللا عبد -  24

 على محمد محمد/بملك مؤمن كريب بجوار سنورس بحر ش:  بجهة ، اسنان طبيه مستلزمات

 ، بقاله عن 57582 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد العظيم عبد حسين عمرو -  25

 ابراهيم الفتاح عبد مجدى/ ملك الفيوم المنقبادى 11 ش حسن مصطفى:  بجهة

 بلياردو عن 57630 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن اسماعيل اسماعيل رنا -  26

 عثمان محمد وحيد/ ملك الفيوم بندر المحافظ فيال امام هللا عبد منشاه ش:  بجهة ، وبالستيشن

 عن 57655 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد التواب عبد الدين نور ماجده -  27

 ياسين هللا عبد ياسين/ ملك الفيوم مركز دمشقين:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره

 تجاره عن 57698 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان التواب عبد عادل احمد -  28

 رضوان التواب عبد عادل/بملك اطسا م قلمشاه:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 57691 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود جمال محمود -  29

 محمد محمود جمال/ بملك-الفيوم مركز-العدوه:  بجهة ، البقاله

 مكتب عن 57711 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم امين على رمضان -  30

 على الحصول وبعد والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا واعالنفيما دعاية

 على محمد محمود ملك الفيوم بندر المسلة رساله جمعية  شارع:  بجهة ، االزمه التراخيص

 ، بقاله عن 57716 برقم 20200219 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عثمان التواب عبد هبه -  31

 جمعه المهيمن عبد محمد/  ملك الفيوم مركز االعالم:  بجهة

 ، بن طحن عن 57756 برقم 20200225 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود على احمد -  32

 امبابى عبدالعظيم خديجة/ ملك الفيوم هللا لطف 4 رقم عقثار الجيش شارع:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، البقالة تجارة عن 57584 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مختار هناء -  33

 امام فاروق محمود/ ملك الفيوم الفوال توفيق شارع:  بجهة

 دون مكتبه عن 57624 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على عبدهللا اسالم -  34

 على عبدهللا عالء ملك الفيوم مركز الحريشى نزله:  بجهة ، المستندات تصوير

 العمال مكتب عن 56757 برقم 20200223 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد سيد وائل -  35

 عبدالكريم عادل امال/ ملك الفيوم بندر المرور مساكن خلف العمده برج:  بجهة ، المقاوالت

 العمال مكتب عن 56757 برقم 20200223 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد سيد وائل -  36

 وليم جيهان/  ملك الفيوم بندر هللا لطف شوقى احمد شارع ومشروبات ماكوالت وطهى لتجهيز رئيسى محل له:  بجهة ، المقاوالت

 حبيب

 مكتب عن 57661 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل جبريل خالد مصعب -  37

 البدوى السيد عال/بملك القاهره بنك بجوار الحريه ش:  بجهة ، مشروعات اداره و هندسيه استشارات

 ، خردوات عن 57577 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسعد شفيق ماجد ميرا -  38

 محمد محسن اسامه/ ملك الفيوم المحمدية خلف باشا طلبه شارع:  بجهة

 تجاره عن 57629 برقم 20200206 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد ناجي احمد -  39

 احمد محمد الهادي عبد \ ملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، رياضيه ادوات

:  بجهة ، مقهى عن 57590 برقم 20200202 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على البكرى جوده ايمن -  40

 زيد ابو محمد ابراهيم/ ملك اطسا مركز والمزارعه العتامنه

 مكتب عن 57601 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبي عبد هاشم محمد بكرى -  41

 النبي عبد هاشم محمد/  ملك - الحسينية:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مكتب عن 57621 برقم 20200206 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عطا السيد محمد -  42

 اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما التصدير و االستيراد العمال

 راوى بكري عصام/بملك

 كاوتش بيع عن 57724 برقم 20200220 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض جمعه معوض عامر -  43

 معوض جمعه معوض على ملك الفيوم مركز صالح بنى:  بجهة ، سيارات

 ، بلدى مخبز عن 57680 برقم 20200213 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمد احمد -  44

 الطالب ملك الفيوم بندر حسن الشيخ الحصرى جنينه ش:  بجهة

 ، بلدى مخبز عن 57680 برقم 20200213 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمد احمد -  45

 الطالب ملك الفيوم بندر حسن الشيخ الحصرى جنينه ش:  بجهة

 العمال مكتب عن 57749 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امين محمد هانى -  46

 امين محمد هيثم/ ملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، المنكامله المقاوالت

 عن 57760 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار على محمود السيد محمود -  47

 مدخل المعلمين برج:  بجهة ، الغير لدى وتصنيع ومخصبات ومبيدات اسمدة وتوزيع وبذور تجارية وتوكيالت عامة توريدات مكتب

 الوهاب عبد سيد احمد/ ملك الفيوم 55 شقة 1

 تجاره عن 57770 برقم 20200227 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هواري حميده هواري امل -  48

 يوسف فاروق احمد/بملك الفيوم م الكرادسه زاويه:  بجهة ، الزراعيه الماكينات و االالت

 تجاره عن 57665 برقم 20200211 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محجوب محمود نادى -  49

 محمد عبدالعزيز محمود/ ملك الفيوم قايد حسن علوايه هاشم شارع-ثان قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، البقاله



 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 57425 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  50

 عثمان عيد محمود/بملك اطسا م دفنو:  بجهة ، مواشي

 كاره عن 57425 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  51

 عثمان عيد محمود/بملك اطسا م دفنو:  بجهة ، مواشي

 كاره عن 57425 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  52

 عثمان عيد محمود/بملك اطسا م دفنو:  بجهة ، مواشي

 عن 57632 برقم 20200209 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب الونيس عبد مصطفى محمد -  53

 دياب عبدالونيس مصطفى/ بملك اطسا مركز قبلى الغرق:  بجهة ، مواشى كاره

 ورشه عن 57733 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم خليل رمضان محمد -  54

 على سعد خالد/ ملك اطسا مركز الخطاب بن عمر ش:  بجهة ، حداده

 ورشه عن 57774 برقم 20200227 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك مسعود سعيد احمد -  55

 عباس قرنى عباس/بملك الفيوم م العدوه:  بجهة ، رخام

 ، دقيق مستودع عن 57623 برقم 20200206 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد ايمن نورا -  56

 بكر ابو محمود العزيز عبد/بملك الفيوم م هللا عبد منشاه:  بجهة

 هندسى مكتب عن 57643 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد محمد ريهام -  57

 امين احمد مصطفلى/ بملك الفيوم بندر الزاوى بجوار السالم بطل - ش-ثالث قسم الفيوم قسم:  بجهة ،

 عن 57750 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعبود عبد اسماعيل عويس ساميه -  58

 طه جابر ناصر/  ملك الفيوم بندر المحمديه ش:  بجهة ، احذيه تجاره

 ، بقالة عن 57765 برقم 20200226 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدي التواب عبد محمد عفاف -  59

 اسماعيل محمود كامل/  ملك - المقطع هوارة:  بجهة

 مكتب عن 57757 برقم 20200225 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض معوض احمد عماد -  60

 محمود ابراهيم محمد ملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما التصدير العمال

 مكتب عن 57650 برقم 20200210 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل سعيد عبدالسالم احمد -  61

 رشيد شارع:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 19 والمجموعة 65 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 حامد ربيع ريهان/ ملك الفيوم التجربية مدرسة خلف

 ورشه عن 57602 برقم 20200204 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد احمد يحى صابرين -  62

 على الظاهر عبد الدين صالح/بملك الفيوم م صالح بنى:  بجهة ، سيارات سمكري

 تجاره عن 57739 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام عبدالستار محمد محمود -  63

 امام عبدالستار محمد محمود/ ملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، البقاله

 معرض عن 57676 برقم 20200213 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد معوض محمد احمد -  64

 فرج على محمد/  ملك الفيوم مركز الكرداسه زاويه:  بجهة ، الكهربائيه االجهزه لتجاره

 عن 57693 برقم 20200217 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالفضيل فتحى هدير -  65

 عبدالفضيل فتحى رمضان/ بملك الفيوم مركز صالح بنى:  بجهة ، كهربائيه اجهزه تجاره

 كاره عن 57709 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نزهى ميخائيل سامى جميل -  66

 نزهى ميخائيل سامى/ ملك الفيوم مركز دمشقين:  بجهة ، مواشى



 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

 كاوتش بيع عن 57713 برقم 20200219 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد قطب توبه عمرو -  67

 احمد عمر محمد/ ملك الفيوم حسن الشيخ مساكن السالم بطل ش:  بجهة ، وبطاريات

 مكتب عن 57627 برقم 20200206 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حماده التواب عبد جمعه -  68

 الوابور ع المجيد عبد منشاه:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما االستيراد العمال

 حماده التواب عبد احمد \ ملك اطسا المجيد عبد م القديمه

 مكتب عن 57650 برقم 20200210 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل سعيد عبدالسالم احمد -  69

 فى محل له:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 19 والمجموعة 65 المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

-5-23 فى افتتح العسكرى الزى دون جاهزة مالبس تجارة عن احمد معوض وائل/ ملك الفيوم التجربلية مدرسة خلف رشيد شارع

 9321 قيد رقم 2019

 مزرعه عن 57653 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقي احمد حمدي شعبان -  70

 حسان البديع عبد غنيه \ ملك الفيوم م المقطع هواره:  بجهة ، سمكيه

 معرض عن 57654 برقم 20200210 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر نعيم لطفى شيرين -  71

 كامل صليب هانى/بملك تنهال بحر ش الرماد دار:  بجهة ، موبيليا

 عن 57667 برقم 20200212 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالمجيد الصمد عبد عماد -  72

 عبدالمجيد عبدالصمد خالد/بملك الفيوم الجزار رفاعى بجوار فايد حسن علوايه-ثان قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 تجاره عن 57671 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد زاخر كرم عاطف -  73

 فايق ناجي ممدوح/بملك الفيوم م النيل كفور:  بجهة ، الحيوان مخلفات و المواشي

 مكتب عن 57695 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العال عبد احمد محمد -  74

 حمدى العال عبد اميره/بملك الفيوم بندر السهرايه اترس بحر ش:  بجهة ، المتكامله المقاوالت العمال

 مكتب عن 57772 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقي عبد محمد محمود يونس -  75

 الباقي عبد محمد محمود/  ملك الفيوم مركز تالت:  بجهة ، ع م ج داخل عمال نقل

 حداده ورشه عن 57649 برقم 20200209 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صابر محمد عمر -  76

 محمد صابر محمد/ ملك بحرى الغرق-اطسا مركز الغرق:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 57606 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده محمود صالح احمد -  77

 محمود صالح سعيد ملك-الالهون-الفيوم مركز:  بجهة ، مقاوالت

 منظفات تجاره عن 57731 برقم 20200220 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد السيد احمد -  78

 احمد فتحى سعيد/ ملك الصوفى الساكت تقسيم:  بجهة ، صناعيه

 تجاره عن 57583 برقم 20200202 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد جمال سماح -  79

 العال عبد الستار عبد فتحي/  ملك الفيوم حرفوش الكرادسه زاويه:  بجهة ، الكهربائيه ادوات

 كاره عن 57587 برقم 20200202 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي دكروري حسني طارق -  80

 دكروري حسني عيد/  ملك الفيوم الصوفي مدرسه خلف:  بجهة ، مواشي

 كاره عن 57625 برقم 20200206 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد الرازق عبد سيد والء -  81

 سرحان محمود محمود/ ملك الفيوم مركز االعالم:  بجهة ، مواشى

 نجار ورشة عن 57746 برقم 20200224 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى يوسف الياس عادل -  82

 غبلاير فكرى ابرآم/  ملك - السعود ابو:  بجهة ، بلدي

 مواد تعبئه عن 57678 برقم 20200213 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى محمود عادل احمد -  83

 مصطفى فاضل خالد/بملك العرضي السالم بطل ش من متفرع قيس ش:  بجهة ، غذائيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 57690 برقم 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد رجب محمد -  84

 احمد محمود احمد/  ملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ، مقاوالت

 عن 57718 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم النبي عبد السالم عبد ابراهيم -  85

 النبي عبد السالم عبد عادل/  ملك الفيوم مركز دمو منشاه:  بجهة ، مواشي كاره

 عن 57718 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم النبي عبد السالم عبد ابراهيم -  86

 النبي عبد السالم عبد عادل/  ملك الفيوم مركز دمو منشاه:  بجهة ، مواشي كاره

 مكتب عن 57764 برقم 20200225 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين محمد على -  87

 اطسا م تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما التصدير و االستيراد العمال

 حسين محمد حماده/بملك

 عن 57664 برقم 20200211 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد العليم عبد التواب عبد احمد -  88

 العليم عبد التواب عبد هشام/  ملك الفيوم مركز الالهون:  بجهة ، بقاله

 عن 57613 برقم 20200205 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد الفالح الحميد عبد يوسف -  89

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

 هللا جاب هللا ضيف مصطفى/ ملك اطسا مركز الباسل

 مكتب عن 57598 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  عامر شعبان ممدوح عادل -  90

 النبى حسب محمد فرج/ بملك-دفنو- اطسا مركز:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 تجاره عن 57591 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل السيد هاشم عشرى محمود -  91

 الفتاح عبد محروس اشرف/بملك الفيوم بندر باغوص سليم تقسيم:  بجهة ، صحيه ادوات

 البان معمل عن 57592 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد قرنى صالح محمد -  92

 هللا عبد قرنى صالح/بملك الفيوم م السنباط:  بجهة ،

 عن 57684 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد الحسن ابو الحنفي محمد فتحي -  93

 فتحي محمد عادل/  ملك اطسا مركز قبلي الغرق فوز قبلي الغرق:  بجهة ، مواشي كاره

 عن 57726 برقم 20200220 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد محمود توبه ايهاب -  94

 قرنى سيد شعبان/ ملك الفيوم البرسيم كوبرى سعاده علوايه:  بجهة ، كاوتش اصالح ورشه

 تجاره عن 57639 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمود جابر احمد -  95

 زيد ابو محمود جابر/ بملك اطسا مركز الحيط منيه:  بجهة ، وتصدير حريمى اكسسوار

 تجاره عن 57640 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين امين حسنى امين -  96

 حسين امين حسنى/ ملك اطسا مركز الحيط منيه:  بجهة ، تصدير و حريمي اكسسوار

 57673 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد الحميد عبد رمضان مدثر -  97

 المقصود عبد الحميد عبد رمضان/بملك الفيوم م االعالم:  بجهة ، المقاوالت العمال مكتب عن

 ، دقيق مستودع عن 57717 برقم 20200219 فى قيد ، 100.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد بدر محمد اشرف -  98

 علوانى محمد سهام/ ملك اطسا مركز جندير ابو:  بجهة

 و ترجمه مركز عن 57767 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهيم انيس مالك مينا -  99

 بندر مبارك حي جبيلي عزبه حمزه رمضان ش:  بجهة ،( الالزم التراخيص على الحصول بعد) االنترنت خدمات عدا فيما تدريب

 محمد محمد مصطفى/بملك الفيوم

 ، بوفيه عن 57668 برقم 20200212 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين جاد الحميد عبد محمود -  100

 العزيز عبد قرنى محمد/بملك الفيوم م المقطع هواره:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مشغل عن 57608 برقم 20200204 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محروس يوسف امجد امير -  101

 دسوقى محمد عزت/ بملك الفيوم عفان بن عثمان مسجد امام االستاد خلف ترسا بحر اول قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 57741 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدالمقصود فتحى محمد -  102

 نصار عبدالمقصود فتحى/ ملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال مكتب

 مكتب عن 57580 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم شوقى عماد ايمن -  103

 ابراهيم شوقى عماد ملك اطسا مركز والمزارعة العتامنة:  بجهة ، عقارية تشطيبات

 تجاره عن 57732 برقم 20200220 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حمودم محمد نور -  104

 عويس احمد عاشور/بملك اطسا م علوي منشاه:  بجهة ، صحيه ادوات

 مقاوالت عن 57738 برقم 20200223 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هاشم محمد مصطفى -  105

 السيد هاشم كمال/ بملك الفيوم بندر حسن الشيخ مسجد خلف المنياوى ش ثان قسم-الفيوم قسم:  بجهة ، مصناعيات

 عن 57737 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدهللا الحكم عبد اسماء -  106

 سيد محمود عادل/ ملك الفيوم منير صيدليه بجوار يكن عدلى ش-اول قسم الفيوم قسم:  بجهة ، حريمي كوافير

 بيع عن 57578 برقم 20200202 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرسي محمد عزت محمد -  107

 مرسي محمد عزت/  ملك الفيوم بندر البحريه الباروديه فاكوم السالم عبد ش:  بجهة ، مياه مواتير

 اكسسوار عن 57652 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف محمد سيد فاطمه -  108

 محمد التواب عبد الدين نور/بملك الفيوم م دمشقين:  بجهة ، محمول

 مكتب عن 57656 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد دياب محسن -  109

 سيد عمر محمد/بملك اطسا م المجيد عبد منشاه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 كاره عن 57677 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنس سعيد مجدى كرستين -  110

 زاخر كرم عزت/بملك الفيوم م النيل كفور:  بجهة ، مواشي

 عن 57692 برقم 20200217 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد الفالح عبدالحميد احمد -  111

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

 الفالح عبدالحميد يوسف/  ملك اطسا مركز الباسل

 بقاله كشك عن 57720 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود جمعه السيد محمد -  112

 الحيط منيه المحليه الوحده/بملك اطسا م نواره:  بجهة ،

 كارة عن 57771 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل شفيق اسعد صفوت -  113
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 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
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 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
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 راوى بكري عصام/بملك اطسا م تطون
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 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
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 يوسف صوفى احمد/ ملك-الفيوم العام المستشفى امام زغلول سعد ش-ثان قسم-لفيوما قسم:  بجهة ، طبيه مستلزمات توريدات

 ورشه عن 57675 برقم 20200213 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق محمد البدوى احمد -  172

 صادق محمد البدوى/بملك جانب ابو ش 4:  بجهة ، حليات تصنيع

 كاره عن 57683 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى العليم عبد محمود عمر -  173

 العليم عبد محمود محمد/ ملك الفيوم مركز البسيونيه:  بجهة ، مواشى

 ، صيدلية عن 57742 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد صادق محمد شريف -  174

 حميده احمد محمد/ملك اطسا م دفنو صير ابو:  بجهة

 تجاره عن 57707 برقم 20200218 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رجب رضوان ايمن -  175

 محمود خميس حماده/بملك مصر موقف الناصر عبد جمال ش:  بجهة ، البقاله

 مالبس تجاره عن 57634 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد قطب فتحى احمد -  176

 محمد كيالنى مصطفى/بملك الجزار رفاعى بجوار الصوفي:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 كاره عن 57648 برقم 20200209 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى خليفه هللا عبد محمود -  177

 نصار الحميد عبد نصار/بملك الفيوم م العامريه:  بجهة ، مواشي

 57688 برقم 20200216 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القوى عبد عبدالهادى القوى عبد سامر -  178

 احمد حسين محمود/ ملك الفيوم الجون الصديق ابوبكر ش اول قسم الفيوم قسم:  بجهة ، بن وتغليف وتعبئه طحن عن

 مكتب عن 57722 برقم 20200219 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكري عطيه عبدهللا محمود -  179

 اطسا مركز تطون:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد العمال

 شكري عطيه عبدهلل محمد/  ملك

 ، صيدليه عن 57748 برقم 20200224 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد ابراهيم محمد -  180

 محمد الستار عبد نجم/بملك الناصر عبد جمالب ش النجوم برج:  بجهة

 مالبس عن 57663 برقم 20200210 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد توفيق محمد ليلي -  181

 محمد حسين مصطفى/ ملك الفيوم مركز تالت:  بجهة ، اطفال جاهزه

 تجاره عن 57604 برقم 20200204 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان عويس رمضان وليد -  182

 حسن عويس  رمضان/بملك الفيوم الشرقي الجرن الطباخين درب:  بجهة ، اخشاب

 عن 57597 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد النبى عبد ابراهيم سالمه -  183

 ابراهيم ايهاب عماد/بملك الفيوم م خلف ابو عزبه الفيوم منشاه:  بجهة ،( بقاله) غذائيه مواد تجاره

 كاره عن 57611 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد الدهب ابو محمد -  184

 محمد الدهب ابو ايهاب/ بملك-الفيوم مركز دسيا:  بجهة ، مواشى



 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

 كافتيريا عن 57615 برقم 20200205 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين تهامى فارس هانم -  185

 هللا عوض على اسامه/ ملك-عبدهللا منشاه-الفيوم مركز:  بجهة ، وبارد سخن

 فيما مطبعه عن 57728 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي حامد حمدي رشا -  186

 شارع:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت وخدمات والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا

 حامد حمدي رامي/  ملك الفيوم بندر المسله خطيري جالل

 ، مواشى كاره عن 57725 برقم 20200220 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف ربيع عيد ربيع -  187

 كامل سمير نور/ملك-الفيوم مركز سيال:  بجهة

 عن 57581 برقم 20200202 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى العاطى عبد جمعه عيد -  188

 مرعى العاطى عبد جمعه/ ملك اطسا مركز رمزى منشاه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 ، خردة تجارة عن 57588 برقم 20200202 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب على سيد هانى -  189

 صالح عشرى رشا/ ملك الفيوم جنوب حى خلف:  بجهة

 كافتيريا عن 57615 برقم 20200205 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين تهامى فارس هانم -  190

 هللا عوض على اسامه/ ملك-عبدهللا منشاه-الفيوم مركز:  بجهة ، وبارد سخن

 عن 57626 برقم 20200206 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالتواب محمود الدين عز -  191

 سيف ابو محمد خالد/ملك الفيوم السالم مسجد بجوار المصرف شارع:  بجهة ، غذائية مواد تعبئة

 كاره عن 57670 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان زكرى كمال مينا -  192

 سمعان زكرى كمال/ملك-الفيوم مركز-النيل كفور:  بجهة ، مواشى

 كاره عن 57686 برقم 20200216 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليم عبد سيد عاشور محمد -  193

 ابراهيم عويس احمد/ ملك الفيوم مركز النيل كفور حداد شكر عزبه:  بجهة ، مواشى

 ، مواشى كاره عن 57697 برقم 20200217 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على امين خليل -  194

 على امين محمد/بملك- الفيوم مركز البسيونيه:  بجهة

 قطع تجاره عن 57747 برقم 20200224 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبور عبدهللا نادى انسى -  195

 عابدين محمد اشرف/ ملك الفيوم بندر اسماعيل احمد المشير ش:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار

 هدايا عن 57633 برقم 20200209 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونان عياد عدلى ابانوب -  196

 ابراهيم حسن مرفت/ بملك الفيوم بندر البوسته خلف وصفى منشيه:  بجهة ، حريمي واكسسوار

 عن 57658 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد الفتاح عبد معوض اسامه -  197

 الجواد عبد الفتاح عبد معوض/ ملك اطسا مركز مطول:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره

 تجاره عن 57682 برقم 20200216 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالتواب احمد محمد -  198

 نشوه/بملك الفيوم بندر الزراعى االصالح ش من السندباد حضانه امام مسعود مصطفى ش اول قسم الفيوم قسم:  بجهة ، البقاله

 توفيق محمد

 محل عن 57699 برقم 20200218 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جمعه حميده سماح -  199

 العزيز عبد مخلف محمد/ ملك الفيوم فله تقسيم يوسف الشيخ ش:  بجهة ، زيوت تغيير

 عن 57715 برقم 20200219 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم المجيد عبد حلمي بيسه -  200

 محمد محمد علي محمد/  ملك الفيوم مركز الزملوطي:  بجهة ، سيارات كهربائي ورشه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  البترولية المواد لنقل شركة  ،  شركة   وشركاه احمد محمد عبدالعظيم وليد -  1

 11 برج 9 شقة المحافظ فيال خلف البكباشى ابراهيم شارع:  بجهة ، البترولية المواد لنقل شركة عن ، 57745 برقم 20200223

 احمد رمضان ناجح محمد/ ملك الفيوم

 الزراعية الحاصالت وتصدير االقماح وتسويق توريد  ،  شركة   بدمو الزراعية للمحاصيل االنتاجية التعاونية الجمعية -  2

 عن ، 57759 برقم 20200220 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  وتسويقه االقطان وحليج والعطرية النباتيه والزيوت

 مركز دمو:  بجهة ، وتسويقه االقطان وحليج والعطرية النباتيه والزيوت الزراعية الحاصالت وتصدير االقماح وتسويق توريد

 محمد امين سيد ملك الفيوم

   مالها ،رأس  تجاريه وتوكيالت وميهعم وتوريدات متكامله مقاوالت  ،  شركة   وشركاها محمد سالم محمد ايمان -  3

 ابو:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت عموميه وتوريدات متكامله مقاوالت عن ، 57620 برقم 20200205 فى ،قيدت 200000.000

 الغنى عبد محمد محمد/ ملك اطسا دفيه

 برقم 20200209 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه محمود عبدالفتاح عمر -  4

 محمود عبدالفتاح عمر/ ملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن ، 57646

   مالها ،رأس  خاصة ازهرية ومعاهد خاصة مدارس وتشغيل ادارة  ،  شركة   وشريكته عبدهللا محمد عبدالعاطى ابراهيم -  5

 طريق:  بجهة ، خاصة ازهرية ومعاهد خاصة مدارس وتشغيل ادارة عن ، 57631 برقم 20200209 فى ،قيدت 50000.000

 محمد عبدالعاطى ابراهيم ملك الفيوم بندر المرور بجوار عبدهللا منشاة

 برقم 20200224 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  الرياضى والتسويق االستثمار  ،  شركة   وشريكه حمدى عماد -  6

 الفيوم- سعيد محمد حمدى/ ملك االول الدور االصالح شارع الصفا برج:  بجهة ، الرياضى والتسويق االستثمار عن ، 57754

   مالها ،رأس  بترولية وخدمات عامة وانشاءات مقاوالت شركة  ،  شركة   وشركاه عبداللطيف عبدالحكيم محمد احمد -  7

 شارع:  بجهة ، بترولية وخدمات عامة وانشاءات مقاوالت ةشرك عن ، 57762 برقم 20200225 فى ،قيدت 400000.000

 على عبدالجواد محمد محسن/ ملك الفيوم المسلة الزراعى االصالح

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20200201 تاريخ وفى ،   50448:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعاطي عبدالسميع عبدالعاطي احمد   - 1

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   53549:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد كمال حسن محمد   - 2

 نهائيا التجارة لترك 2020/2/2 فى مشطوب القيد  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   54782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسالم محمد على احمد   - 3

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   46713:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس حسين محمد كمال   - 4

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-2 في مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   50699:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قطب عيسى صالح محمد   - 5

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   48733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الرشيد عبد رجب احمد   - 6

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 القيد  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   23471:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غطاس حنا ادوار   - 7

 نهائيا التجارة لترك مشطوب

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   56525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيد ابو عيد محمود مصطفى   - 8

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-3 في مشطوب القيد  السجل

 القيد  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   52339:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض فايق مكرم مينا   - 9

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-3 فى مشطوب

 تم   20200203 تاريخ وفى ،   46538:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالعليم راضى عبدالمنجى   - 10

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-3 في مشطوب القيد  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   37312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد اسماعيل خالد   - 11

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-3 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   56744:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عبدالغنى راضى حمدى   - 12

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-3 في مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   52030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف عبدالقادر سيد حمدى   - 13

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-3 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   55444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد محمود فتحي محمد   - 14

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-4 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   47202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمود حسين محاسن   - 15

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-4 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   47753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سعيد محمود سيده   - 16

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-4 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   56984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمعبود سعداوي السيد محمد   - 17

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-5 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   25172:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد ابوحامد محاسن   - 18

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   57505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غريب محمد عبداللطيف احمد   - 19

 نهائيا  التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   53742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مفتاح الهادى عبد مفتاح طارق   - 20

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-6 فى مشطوب القيد  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   56726:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد محمد اهيمابر نور   - 21

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-9 فى مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   55793:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاشور رزق محمد بسمه   - 22

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   46649:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسين حسن ايمان   - 23

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-9 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   50418:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد محمد مدحت   - 24

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-10 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   42968:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد سيد محمود   - 25

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-10 في مشطوب القيد

 تم   20200211 تاريخ وفى ،   28157:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ظايط السميع عبد مصطفى محمود   - 26

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-11 في مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   57344:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدهللا عويس وائل   - 27

 نهائيا النشاط لترك 2020-2-11 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   42347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهبه محمد السيد شاكر   - 28

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-12 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   46708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد السيد ربيع نعيمة   - 29

 نهائيا التجاره لترك2020-2-12 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   48152:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل عبدالفتاح احمد سعاد   - 30

 نهائيا رهالتجا لترك2020-2-12 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   48660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الرحمن عبد ابراهيم محمد   - 31

 نهائيا التجاره لترك2020-2-13 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   55460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز احمد عبدهللا محمد   - 32

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-16 في مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   29007:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده بكر ابو سعدالدين عطيات   - 33

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-16 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   48190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القوى عبد شعبان شوقى محمود   - 34

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-17 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   32730:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد صوفى فتحى حسن   - 35

 نهائيا التجاره لترك2020-2-17 فى مشطوب القيد

 القيد  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   43712:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى هاشم عزت   - 36

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-17 في مشطوب

 تم   20200218 تاريخ وفى ،   50552:  برقم قيده قسب  ،  فرد تاجر  ،  رشيدى محمد العزيز عبد على عبدالعزيز   - 37

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-18 فى مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   55667:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين عبدالعزيز محمد احمد   - 38

 نهائيا التجاره لترك2020-2-18 فى مشطوب القيد  السجل



 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

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   52390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالباقى عبدالحميد صالح احمد   - 39

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   54306:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحميد زكريا يحى   - 40

 نهائيا النشاط لترك 2020-2-19 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   54283:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالظاهر على عادل   - 41

 نهائيا النشاط لترك 2020-2-19 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   55647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان سيد سنوسي عارف   - 42

 نهائيا التجاره لترك 2020/ 2/ 20 فى 34355 رقم محو بامر مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200222 تاريخ وفى ،   45562:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوانى محمد محمد مصطفى   - 43

 نهائيا التجارة لترك مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   53837:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالمقصود رمضان جمال   - 44

 نهائيا التجاره لترك 2020-2-24 فى مشطوب القيد  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  57375 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي رشاد رفعت حمدا -  1

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  54811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوهند محمود عبدالتواب محمود -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  49611 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللواج على عطيه عبدالقوى محمد -  3

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  57425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  4

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  57488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على شعبان عبدالوهاب طه -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  36515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد صميدة محمود عاصم -  6

  جنيه  800000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  51389 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار جيوشى محمد احمد -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، ريختا وفي  45585 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان صبره سيد عصام -  8

  جنيه  120000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  40009 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى عباس جمعه محمد -  9

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  55582 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد احمد ماهر -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  45585 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان صبره سيد عصام -  11

  جنيه  20000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  54561 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امبابى احمد سيد احمد عال -  12

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  57161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المقصود عبد محمود مشهور رجب -  13

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  45812 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى محمد محمود حسين احمد -  14

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  44887 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان زكى سعد عياد -  15

  جنيه  850000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  45658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ريان محمد اسامه -  16

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  47283 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالعزيز سيد محمد -  17

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  41593 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجليل عبد كامل محمد كامل -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  47810 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد محمد احمد -  19

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  57297 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى الحميد عبد سيد ملكه -  20

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  34816 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال عبدالوهاب حامد جمال -  21

  جنيه  6000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  45235 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان الخالق عبد العزيز عبد عماد -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  47525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قايد حسن احمد قرنى محمد -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  53914 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حامد اسامه محمد -  24

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  50100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميده كامل حميده احمد -  25

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  38674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مليجى عبدالفتاح احمد محمود -  26

  جنيه  20000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  51528 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن جمعه شحاته نعيمه -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  43446 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عبدالتواب محمد مصطفى -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  49115 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عبدالمجيد حسين سيد -  29

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

 رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  51846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز عبدالدايم عبدالعزيز تهانى -  30

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  33434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فهمى اسحق جمال -  31

  جنيه  900.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  52938 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مفتاح لطيف عوض الدين عز -  32

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

 المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  36171 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد معوض مصطفى الدين عماد -  33

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  57100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى عبد محمد زايد -  34

  جنيه  43000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  57526 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الكريم عبد رمضان ربيع -  35

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  55409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فانوس خليل منير شنوده -  36

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  54399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود هاشم شعبان عادل -  37

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  56556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج محمود سعد محمود -  38

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  51104 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهيب احمد عبدالجواد محمد نادره -  39

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

,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  51580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفضيل عبد حمدان الفضيل عبد -  40

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب على سيد هانى -  1

 صالح عشرى رشا/ ملك الفيوم جنوب حى خلف ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 41437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل على شعبان حسنى -  2

 الطالب ملك الفيوم م الكرادسة زواية التربية كلية خلف المراكبى عزبة بجعله العنوان تعديل ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي دكروري حسني طارق -  3

  دكروري حسني عيد/  ملك الفيوم الصوفي مدرسه خلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شوقى عماد ايمن -  4

 ابراهيم شوقى عماد ملك اطسا مركز والمزارعة العتامنة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى العاطى عبد جمعه عيد -  5

  مرعى العاطى عبد جمعه/ ملك اطسا مركز رمزى منشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الصادق عبد علي محمود -  6

  علي الصادق عبد علي/  ملك اطسا مركز اهريت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على البكرى جوده ايمن -  7

 زيد ابو محمد ابراهيم/ ملك اطسا مركز والمزارعه العتامنه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب احمد حمدي الحميد عبد -  8

 سيد عبداللطيف ايمان/  ملك الفيوم مركز العزب ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه سيد فاروق وائل -  9

  وهبه سيد فاروق ايمن/ ملك الفيوم بندر العدوى صالح بجوار البحرى الصوفى ش ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد شفيق ماجد ميرا -  10

 محمد محسن اسامه/ ملك الفيوم المحمدية خلف باشا طلبه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مختار هناء -  11

 امام فاروق محمود/ ملك الفيوم الفوال توفيق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العظيم عبد حسين عمرو -  12

 ابراهيم الفتاح عبد مجدى/ ملك الفيوم المنقبادى 11 ش حسن مصطفى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين صالح جمعه محمود -  13

  احمد السالم عبد حمديه/  ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد سيد فتحى هانى -  14

 سعد سيد جالل/ ملك الفيوم الصوفى حادى علوايه ،

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شعبان محمود زمزم -  15

  التواب عبد جمال امال/  ملك الفيوم الجديده قحافه مدرسه بجوار الدين شهاب الشيخ ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 52146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم كمال ابراهيم -  16

 حسين ابراهيم كمال حسين/ ملك الفيوم مركز عدالن هواره بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسي محمد عزت محمد -  17

 مرسي محمد عزت/  ملك الفيوم بندر البحريه الباروديه فاكوم السالم عبد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد جمال سماح -  18

 العال عبد الستار عبد فتحي/  ملك الفيوم حرفوش الكرادسه زاويه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 57592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد قرنى صالح محمد -  19

 هللا عبد قرنى صالح/بملك الفيوم م السنباط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 57591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل السيد هاشم عشرى محمود -  20

 الفتاح عبد محروس اشرف/بملك الفيوم بندر باغوص سليم تقسيم ،:   الـتأشير وصف



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 42897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرج علي خالد -  21

  محمد اللطيف عبد السالم عبد/ ملك الفيوم بندر التجاريه الغرفه خلف الفتح شارع 6 بجعله العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 57593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الغنى عبد جمعه محمود -  22

 الرحيم عبد محمود صفاء/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 57596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه فضل طه رجب احمد -  23

 اسماعيل العظيم عبد هشام/ ملك الفيوم بندر 2 رقم عقار دله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 57594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد خلف احمد -  24

 حميده على احمد/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 57595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العزيز عبد احمد هللا عبد -  25

 محمد احمد محمد/بملك الفيوم بندر يكن عدلى ش من المعلمين برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبي عبد هاشم محمد بكرى -  26

 النبي عبد هاشم محمد/  ملك - الحسينية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس يوسف امجد امير -  27

 دسوقى محمد عزت/ بملك الفيوم عفان بن عثمان مسجد امام االستاد خلف ترسا بحر اول قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 45585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان صبره سيد عصام -  28

 و الكمبيوتر اجهزه فيها بما الكترونيه اجهزه وبيع وصاينه عموميه توريدات مكتب االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 تاشير طلب بموجب مستلزماتها

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 45585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان صبرة سيد عصام -  29

 و الكمبيوتر زهاجه فيها بما الكترونيه اجهزه وبيع وصاينه عموميه توريدات مكتب االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

  تاشير طلب بموجب مستلزماتها

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود دريس فتحي رمضان -  30

 درويش على محمود/ ملك الفيوم بندر الزناتى مقهى امام كامل مصطفى ش بجعله النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد النبى عبد ابراهيم سالمه -  31

 ابراهيم ايهاب عماد/بملك الفيوم م خلف ابو عزبه الفيوم منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف حنفى محمد -  32

 محمد يوسف حنفى/بملك الفيوم بندر نصار تقسيم الجديده الصيفيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عويس رمضان وليد -  33

 حسن عويس  رمضان/بملك الفيوم الشرقي الجرن الطباخين درب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمود محمد مصطفى -  34

 الرحمن عبد محمود محمد/بملك الفيوم السلخانه الحميات خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر شعبان ممدوح عادل -  35

 النبى حسب محمد فرج/ بملك-دفنو- اطسا مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  36

 عثمان عيد محمود/بملك اطسا م دفنو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  37

 عثمان عيد محمود/بملك اطسا م دفنو ،:   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 20200204 تاريخ وفي 57425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  38

 عثمان عيد محمود/بملك اطسا م دفنو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد اسماعيل محمد -  39

 رجب السيد جمعه/بملك الفيوم م الزملوطي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى سعيد دمحمو -  40

 جمعه سيد اشرف/ بملك الفيوم بندر العز راقى صيدليه امام السالم بطل ش-ثالث قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 49611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللواج على عطيه عبدالقوى محمد -  41

 ابراهيم/بملك المدينه مجلس امام الشرعيه المحكمه ش في الكائن و بمقابل كلوي غسيل مركز عن فرعا افتتحت ،:   الـتأشير وصف

 الكلوي للغسيل النيل مركز التجاريه وسمته محمد ايناس و الرحمن عبد

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد احمد يحى صابرين -  42

 على الظاهر عبد الدين صالح/بملك الفيوم م صالح بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمود صالح احمد -  43

 محمود صالح سعيد ملك-الالهون-الفيوم مركز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 57599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو طلبه الرحمن عبد عنتر -  44

 محفوظ الفتاح عبد فريده/بملك اطسا م قلمشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود شعبان حسين -  45

 محمود شعبان احمد/ ملك اطسا م مطول ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى سعيد محمود -  46

 جمعه سيد اشرف/بملك الفيوم بندر العز راقى صيدليه اعلى السالم بطل ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد الدهب ابو محمد -  47

 محمد الدهب ابو ايهاب/ بملك-الفيوم مركز دسيا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين تهامى فارس هانم -  48

 هللا عوض على اسامه/ ملك-عبدهللا منشاه-الفيوم مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد الدهب ابو ايهاب -  49

 بديع حسنى ايمان/ بملك-الفيوم مركز دسيا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد كامل جمعه احمد -  50

 هللا عبد كامل حسن/ ملك الفيوم مركز البسيونيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد حسن عكاشه مرزوقه -  51

 محمود الدين بدر ياسر/ ملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه محمد على نسمه -  52

 عبدالنبى بهنس نبيل/ ملك-الفيوم مركز دسيا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الفالح الحميد عبد يوسف -  53

 هللا جاب هللا ضيف مصطفى/ ملك اطسا مركز الباسل قصر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمر فتحى سمير محمود -  54

 يوسف صوفى احمد/ ملك-الفيوم العام المستشفى امام زغلول سعد ش-ثان قسم-الفيوم 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 57614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد اسماعيل اسماء -  55

 احمد يوسف شعبان/ بملك- الفيوم الغاز محطه بجوار عبدالناصر جمال ش-رابع قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 57629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد ناجي احمد -  56
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 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
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 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
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 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
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,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 57721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حسن على ايمان -  173

 الفيوم مدينه مجلس/ ملك  الفيوم بندر فارس كيمان العالى السد مساكن ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 57723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ احمد مجدى حماده -  174

 حافظ احمد مجدى/  ملك - رحمى منشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 57714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الرازق عبد فيصو محمود -  175

 منصور الرازق عبد صوفي/  ملك الفيوم االداريه النيابه عماره بمواجهه الجديد دارماد شارع ،:   الـتأشير 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

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 57715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المجيد عبد حلمي بيسه -  176

  محمد محمد علي محمد/  ملك الفيوم مركز الزملوطي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي حامد حمدي رشا -  177

 حامد حمدي رامي/  ملك الفيوم بندر المسله خطيري جالل شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 45104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر عبدالحفيظ محمد عادل -  178

 حسن عصام عمرو/بملك الفيوم بندر الكوثر صيدليه اعلى الناصر عبد جمال ش 5 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فله محمد محمد هللا عبد -  179

 على محمد محمد/بملك مؤمن كريب بجوار سنورس بحر ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض جمعه معوض عامر -  180

 معوض جمعه معوض على ملك الفيوم مركز صالح بنى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حموده شعبان مصطفى -  181

 اسماعيل حموده شعبان/ بملك اطسا مركز الحيط منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى عويس بكر محمد -  182

 حميده احمد نادر/ ملك االورمان مستشفى امام المهندس النبوى ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود محمد نور -  183

 عويس احمد عاشور/بملك اطسا م علوي منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض احمد هللا عوض محمود -  184

 هللا عوض احمد هللا عوض/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب دياب عثمان رحاب -  185

 احمد حسنى ناصر/ بملك الفيوم بندر قحافه الدش ش16-قحافه-الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى الخالق عبد محمد حسين -  186

 ابراهيم حسن سعد/بملك الشعبيه الساحه باب امام البركه ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمود توبه ايهاب -  187

 قرنى سيد شعبان/ ملك الفيوم البرسيم كوبرى سعاده علوايه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم خليل رمضان محمد -  188

  على سعد خالد/ ملك اطسا مركز الخطاب بن عمر ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف ربيع عيد ربيع -  189

 كامل سمير نور/ملك-الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد السيد احمد -  190

 احمد فتحى سعيد/ ملك الصوفى الساكت تقسيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 57737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدهللا الحكم عبد اسماء -  191

 سيد محمود عادل/ ملك الفيوم منير صيدليه بجوار يكن عدلى ش-اول قسم الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هاشم محمد مصطفى -  192

 السيد هاشم كمال/ بملك الفيوم بندر حسن الشيخ مسجد خلف المنياوى ش ثان قسم-الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالعليم محمد على -  193

 محمد مصطفى فتحى/ بملك الفيوم سمارات بى حضانه بجوار العبودى المسله بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 55369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس ربيع محمد بهاء -  194

 طامية اوشيم كوم الصناعية المنطقة الثانية المرحلة 2 قطاع 1 القطعة طامية م اوشيم بكوم اخر رئيسى محل تحافت ،:   الـتأشير

  غذائية مواد تصنيع مصنع عن عبدالحفيظ سعيد اسالم/ ملك الفيوم غرب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد احمد -  195

 الطالب ملك الفيوم الحصرى جنينة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معتوق هالل محمد هشام -  196

 معتوق هالل محمد/ ملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 52919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد السيد محمد سيد -  197

 عثمان الرازق عبد فرج/ملك اطسا عبدالمجيد منشاه الشين عزبه عبدالعزيز هللا ضيف شارع 7 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 56757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سيد وائل -  198

 عبدالكريم عادل امال/ ملك الفيوم بندر المرور مساكن خلف العمده برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 56757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سيد وائل -  199

 حبيب وليم جيهان/  ملك الفيوم بندر هللا لطف شوقى احمد شارع ومشروبات ماكوالت وطهى لتجهيز رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عبدالستار محمد محمود -  200

 امام عبدالستار محمد محمود/ ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 97743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مؤمن شعبان محمود -  201

 فرج مؤمن شعبان احمد/ بملك الفيوم مركز العشيرى منشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد صادق محمد شريف -  202

 حميده احمد محمد/ملك اطسا م دفنو صير ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 56757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سيد وائل -  203

 عادل امال/ ملك الفيوم بندر المرور مساكن خلف العمده ببرج المقاوالت لالعما مكتب اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

 للمقاوالت مون اليت مكتب التجاريه وسمته عبدالكريم

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالمقصود فتحى محمد -  204

 نصار عبدالمقصود فتحى/ ملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 57740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى عويس حمدى اسامه -  205

  سعداوى عويس حمدى/ ملك الفيوم مركز دمو منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امين محمد هانى -  206

 امين محمد هيثم/ ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس العاطى عبد يونس احمد -  207

 سعد عدلي سكران/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 50774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب محمد هشام -  208

 اطارات وتوريد لتجارة الطيب التجارية وسمته اكتوبر من السادس 35 القطعة 6 مجاورة 2 بالحى لى فرع افتتح ،:   الـتأشير

 وبطاريات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم محمد -  209

 محمد الستار عبد نجم/بملك الناصر عبد جمالب ش النجوم برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور عبدهللا نادى انسى -  210

 عابدين محمد اشرف/ ملك الفيوم بندر اسماعيل احمد المشير ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل السيد عويس محمد -  211

 الخير ابو الصبور عبد محمود/  ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعبود عبد اسماعيل عويس ساميه -  212

 طه جابر ناصر/  ملك الفيوم بندر المحمديه ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى يوسف الياس عادل -  213

 غبلاير فكرى ابرآم/  ملك - السعود ابو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان الباب فتح شعبان اشرف -  214

 الباب فتح شعبان احمد/بملك اطسا م الحيط منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 57753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحي حسن محمد -  215

 خليفه محمود سيد/  ملك الفيوم بندر 22 رقم عقار السوق ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غريب العظيم عبد طه -  216

 الفتاح عبد شعبان احمد/بملك الفيوم بندر الجامعه حى امون ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود على احمد -  217

 امبابى عبدالعظيم خديجة/ ملك الفيوم هللا لطف 4 رقم عقثار الجيش شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار على محمود السيد محمود -  218

 الوهاب عبد سيد احمد/ ملك الفيوم 55 شقة 1 مدخل المعلمين برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مصطفى منجى احمد -  219

 يحى عيسى عاطف/ ملك اطسا مركز تطون مدحت شهيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد على -  220

 حسين محمد حماده/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض معوض احمد عماد -  221

 محمود ابراهيم محمد ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 57763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حافظ فوزى محمد -  222

 حافظ فوزى احمد/بملك اطسا م تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 52629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هاشم محمود تقوى -  223

 على العظيم عبد صبري/بملك الفيوم م سيال بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 57768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام يسن امام محمد -  224

 فكرى حسن فكرى/  ملك - عرفة صيدلية بجوار - الحرية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 57766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد حامد جابر ايه -  225

 محمد السيد سلوى ملك الفيوم مركز المقطع هوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 57767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهيم انيس مالك مينا -  226

 محمد محمد مصطفى/بملك الفيوم بندر مبارك حي جبيلي عزبه حمزه رمضان ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 57765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدي التواب عبد محمد عفاف -  227

 اسماعيل محمود كامل/  ملك - المقطع هوارة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقي عبد محمد محمود يونس -  228

 الباقي عبد محمد محمود/  ملك الفيوم مركز تالت ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل شفيق اسعد صفوت -  229

 ميخائيل شفيق اسعد/  ملك - النيل كفور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض حسن عويس محمد -  230

 عباس رجب محمود/بملك الفيوم م الصعيدي عزبه و الحادقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هواري حميده هواري امل -  231

 يوسف فاروق احمد/بملك الفيوم م الكرادسه زاويه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مسعود سعيد احمد -  232

 اسعب قرنى عباس/بملك الفيوم م العدوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد محمود -  233

 السيد الشريف حسين/  ملك - المقطع هوارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 57769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سمره ابو احمد مفرح -  234

 الحميد عبد الوالي عبد عادل/بملك الفيوم بندر التعاونيات مساكن 36 ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف امين فوزي انجلو -  1

 غيارها وقطع واالسكوتر الموتوسيكالت لتجاره مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200204 تاريخ وفي 51389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار جيوشى محمد احمد -  2

 العموميه والتوريدات العقارى االستثمار و والتصدير واالستيراد العامه المقاوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 قانونيا المحظور و 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما الغذائيه المواد وتصنيع وتعبئه

 وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد عصام -  3

 بناء ومواد صحيه وادوات عموميه توريدات مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200209 تاريخ وفي 45473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام كامل عبدالعزيز عبدهللا امنية -  4

 العلمى البحث فى واالستشارات والتدربيات المتنوعه للدراسات ومكتب كمبيوتر مركز بجعلة النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200209 تاريخ وفي 29860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حماد محسن -  5

 والمحاجر والتوريدات المتكاملة المقاوالت العمال مكتب بجعلة  الرئيسى بالمركز  النشاط تعديل

 تم20200209 تاريخ وفي 29860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حماد محسن بجعله التجارى االسم تعديل -  6

 والمحاجر والتوريدات المتكاملة المقاوالت العمال مكتب بجعلة  الرئيسى بالمركز  النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حسن حمدى هللا عبد -  7

 خردوات تجاره:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200210 تاريخ وفي 50840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعة عجمى رضا -  8

 جاهزة مالبس بجعلة النشاط تعديل



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200210 تاريخ وفي 53219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مدمح محمد اسامه -  9

 تخزين و تصنيع و غذائيه مواد حفظ ثالجه و عقاري استثمار و غذائيه مواد توريدات و تجاريه توكيالت مكتب بجعله النشاط تعديل

 غذائيه مواد تعبئه و

 وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 39026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر سيف محمد شعبان محمد -  10

 بقاله بجعله العنوان تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 39026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر سيف محمد شعبان محمد -  11

 بالجمله االعالف تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر غبلاير عادل نورا -  12

 كريم ايس تجاره بجعله النشاط تعديل

,  النشاط تعديل تم20200213 تاريخ وفي 54475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد سيد احمد الرحمن عبد -  13

 يدوى الغذائية المواد وتوزيع تعبئة بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200217 تاريخ وفي 53914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد اسامه محمد -  14

 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير واالستيراد العموميه والتوريدات المتكامله المقاوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

 قانونا والمحظور 6 المجموعه من 36

 وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه حميده سماح -  15

 سيارات زيوت تغيير و تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 49115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالمجيد حسين سيد -  16

 والتصدير االستيراد و المتكامله المقاوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 56048   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب فهمى مدحت رامى -  17

 ثمينه معادن وتشغيل تحليل بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 49521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد رمضان محمد -  18

 بالجمله غذائيه مواد تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 54047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد جمال احمد -  19

 عقارى استثمار مكتب بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي 53178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد اسماعيل جابر رمضان -  20

 ع م ج داخل عمال نقل مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عبد محمد زايد -  21

 مواشي كاره بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالعليم محمد على -  22

 عجين من حلوى تصنيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محفوظ محمد مصطفى -  23

 اعالف و وغالل حبوب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 51104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب احمد عبدالجواد محمد نادره -  24

 التصدير و االستيراد و المحاجر و المناجم خامات توريدات و العامه المقاوالت العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 المعدنيه المواد استخراج و استكشاف و التنقيب و قانونا منها المحظور و 19 المجموعه و 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما

 الالزمه التراخيص على الحصول بعد( ومحجريه منجميه)



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200226 تاريخ وفي 49342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على رامى -  25

 التجميل مستحضرات وتوزيع وتجارة القياسية بالمواصفات الغير لدى  التجميل مستحضرات وتصنيع تصدير بجعلة النشاط تعديل

 الغير لدى

,  النشاط تعديل تم20200226 تاريخ وفي 57312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الصادق عبد سميح شريف -  26

 المطاعم و الكافتيريات اداره بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200226 تاريخ وفي 52629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هاشم محمود تقوى -  27

 المستندات تصوير دون مكتبه بجعله النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد جمال سماح -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد عيد ربيع -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين تهامى فارس هانم -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجواد عبد سيد احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل لطيف مجدى منير -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق محمد ليلي -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق مدمح البدوى احمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود جمال محمود -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عيد محمود -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكري عطيه عبدهللا محمود -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 56757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سيد وائل -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هواري حميده هواري امل -  12

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد سيد فتحى هانى -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو طلبه الرحمن عبد عنتر -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود شعبان حسين -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على عبدهللا اسالم -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صابر محمد عمر -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200211 تاريخ وفي 57666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عابدين محمد -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد العظيم عبد محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نزهى ميخائيل سامى جميل -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد محمود توبه ايهاب -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم خليل رمضان محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعبود عبد اسماعيل عويس ساميه -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مسعود سعيد احمد -  24

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شعبان محمود زمزم -  25

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد احمد يحى صابرين -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمود صالح احمد -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر نعيم لطفى شيرين -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالباقى فتحى صالح -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد مجدى جاسر -  30

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد زاخر كرم عاطف -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد قطب توبه عمرو -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب دياب عثمان رحاب -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى الخالق عبد محمد حسين -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى يوسف الياس عادل -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر شعبان ممدوح عادل -  36

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد الدهب ابو ايهاب -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57647   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعليم عيد وليد -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان زكريا محمد -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمود عادل احمد -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد رجب محمد -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود م السال عبد محمد ايمن -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدهللا الحكم عبد اسماء -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هاشم محمد مصطفى -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحي حسن محمد -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل شفيق اسعد صفوت -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العظيم عبد حسين عمرو -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين صالح جمعه محمود -  48

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 57592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد قرنى صالح محمد -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد كامل جمعه احمد -  50

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد الرازق عبد سيد والء -  51

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حماده التواب عبد جمعه -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل جبريل خالد مصعب -  53

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد احمد -  54

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد سيد عاشور محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح جابر احمد محمد -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد بدر محمد اشرف -  57

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم النبي عبد السالم عبد ابراهيم -  58

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم النبي عبد السالم عبد ابراهيم -  59

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان الباب فتح شعبان اشرف -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض حسن عويس محمد -  61

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 57591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل السيد هاشم عشرى محمود -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عويس رمضان وليد -  63

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمود محمد مصطفى -  64

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد ربيع احمد -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد التواب عبد الدين نور ماجده -  66

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي احمد حمدي شعبان -  67

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد مصطفى النبى عبد حماده -  68

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان التواب عبد عادل احمد -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد السيد احمد -  70

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معتوق هالل محمد هشام -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد شفيق ماجد ميرا -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مختار هناء -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد حسن عكاشه مرزوقه -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالتواب محمود الدين عز -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونان عياد عدلى ابانوب -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين جاد الحميد عبد محمود -  77

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 47217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حميده الستار عبد محمد -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جوده محمد ضياء -  79

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود جمعه السيد محمد -  80

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف ربيع عيد ربيع -  81

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200226 تاريخ وفي 57765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدي التواب عبد محمد عفاف -  82

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقي عبد محمد محمود يونس -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على البكرى جوده ايمن -  84

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الستار عبد اسماعيل شريف -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبى عيسى محروس عمر -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد على فاطمه -  87

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد دياب محسن -  88

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الحسن ابو الحنفي محمد فتحي -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه حميده سماح -  90

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد ابراهيم عيد محمد -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سعيد سعد عادل -  92

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبور عبدهللا نادى انسى -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار على محمود السيد محمود -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مصطفى منجى احمد -  95

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد على -  96

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شوقى عماد ايمن -  97

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى العاطى عبد جمعه عيد -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 57596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه فضل طه رجب احمد -  99

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57614   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، اسماعيل السيد اسماعيل اسماء -  100

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد ناجي احمد -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب الونيس عبد مصطفى محمد -  102

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20200211 تاريخ وفي 57665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محجوب محمود نادى -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد معوض محمد احمد -  104

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان كمال سيد احمد -  105

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر عيد عزت اكمل -  106

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حسن على ايمان -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ احمد مجدى حماده -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس العاطى عبد يونس احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سمره ابو احمد مفرح -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الصادق عبد علي محمود -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 57593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الغنى عبد جمعه محمود -  112

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمر فتحى سمير محمود -  113

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حسن حمدى هللا عبد -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود جابر احمد -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد حسن هللا عبد -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الفتاح عبد حسنى محمد -  117

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالفضيل فتحى هدير -  118

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على امين خليل -  119

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد جوده محمود مصطفى -  120

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عثمان التواب عبد هبه -  121

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى محمد عبير -  122

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 97743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مؤمن شعبان محمود -  123

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض معوض احمد عماد -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200226 تاريخ وفي 57768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام يسن امام محمد -  125

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي دكروري حسني طارق -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 57594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد خلف احمد -  127

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سعيد عبدالسالم احمد -  128

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد سيد فاطمه -  129

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الفتاح عبد معوض اسامه -  130

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بعبدالتوا احمد محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود الفتاح عبد محمد -  132

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على سنيه -  133

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالمقصود فتحى محمد -  134

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى عويس حمدى اسامه -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امين محمد هانى -  136

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب احمد حمدي الحميد عبد -  137

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف حنفى محمد -  138

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه محمد على نسمه -  139

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد قطب فتحى احمد -  140

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد محمد ريهام -  141

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالمجيد الصمد عبد عماد -  142

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 52881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي نبيل رشا -  143

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده موسى فتحى محمود -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع لتعدي تم20200220 تاريخ وفي 57727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى عويس بكر محمد -  145

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود محمد نور -  146

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود على احمد -  147

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200226 تاريخ وفي 57766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد حامد جابر ايه -  148

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه سيد فاروق وائل -  149

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد النبى عبد ابراهيم سالمه -  150

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الفالح الحميد عبد يوسف -  151

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل اسماعيل رنا -  152

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى خليفه هللا عبد محمود -  153

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20200211 تاريخ وفي 57664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد العليم عبد التواب عبد احمد -  154

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 57677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنس سعيد مجدى كرستين -  155

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد الفالح عبدالحميد احمد -  156

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رجب رضوان ايمن -  157

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض جمعه معوض عامر -  158

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حموده شعبان مصطفى -  159

 اصخ: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عبدالستار محمد محمود -  160

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل السيد عويس محمد -  161

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسي محمد عزت محمد -  162

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد اسماعيل محمد -  163

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى سعيد محمود -  164

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 57611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد الدهب ابو محمد -  165

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمد مصطفى -  166

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين امين حسنى امين -  167

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد الحميد عبد رمضان مدثر -  168

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا رجب سعد محمد -  169

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خليل صبحي سامي -  170

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض احمد هللا عوض محمود -  171

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غريب العظيم عبد طه -  172

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200226 تاريخ وفي 57767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهيم انيس مالك مينا -  173

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 57588   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب على سيد هانى -  174

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عطا السيد محمد -  175

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 57623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد ايمن نورا -  176

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد راوى بكرى عصام -  177

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان زكرى كمال مينا -  178

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 57672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد ممدوح احمد -  179

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى العليم عبد محمود عمر -  180

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الرازق عبد صوفي محمود -  181

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 57715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المجيد عبد حلمي بيسه -  182

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي حامد حمدي رشا -  183

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 57763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حافظ فوزى محمد -  184

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 57775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد محمود -  185

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 57595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العزيز عبد احمد هللا عبد -  186

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبي عبد هاشم محمد بكرى -  187

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 57608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس يوسف امجد امير -  188

 خاص: التأشير صفو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 57644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمود احمد ناديه -  189

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الخالق عبد محمود احمد -  190

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 57659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى عبدالوهاب ابراهيم اسماء -  191

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 57688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القوى عبد عبدالهادى القوى عبد سامر -  192

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 57695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال عبد احمد محمد -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 57701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سعد حسنى امل -  194

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 57735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فله محمد محمد هللا عبد -  195

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 57742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد صادق محمد شريف -  196

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 57748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم محمد -  197

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57109 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200202:  تاريخ فى  ،  -  1

   غيارها وقطع واالسكوتر الموتوسيكالت لتجاره االنجلو

 بدايه مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 51389 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200204:  تاريخ فى  ،  -  2

   الغذائيه المواد وتصنيع العقارى لالستثمار

 شوكه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57012 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200204:  تاريخ فى  ،  -  3

   المنزليه لالدوات وسكينه

  بجعلها التجارية التجارة السمه تعديل: الى 45473 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200209:  تاريخ فى  ،  -  4

   العلمى البحث فى واالستشارات والتدريبات المتنوعه للدراسات المستقبل

 الرئيسي للمركز التجاريه السمه تعديل: الى 44887 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200212:  تاريخ فى  ،  -  5

   الكهربائيه لالدوات اليت مستر بجعلها االخر

 التجاريه السمه تعديل: الى 51746 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200217:  تاريخ فى  ،  -  6

   الكهربائيه واالجهزه للتصدير(kayan)كيان

 Consol بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 53914 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200217:  تاريخ فى  ،  -  7

   والتصدير لالستيراد قنصل

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 49115 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200219:  تاريخ فى  ،  -  8

   التصدير و االستيراد و المتكامله المقاوالت العمال الطيب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لتجاره مكه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57699 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200219:  تاريخ فى  ،  -  9

   السيارات زيوت تغيير و

 اصول بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 51969 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200219:  تاريخ فى  ،  -  10

   القياسية والمصاعد الهندسية لالعمال

 البطل بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 56048 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200219:  تاريخ فى  ،  -  11

   الثمينه المعادن وتشغيل لتحليل

 مكه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 54047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200220:  تاريخ فى  ،  -  12

   العقارى لالستثمار

 مكتب بجعلها التجارية لسمة تديل: الى 56719 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200225:  تاريخ فى  ،  -  13

   المنظفات وتوزيع لتوريد المتميز

   يوجد ال بجعلها التجاريه السمة تعديل: الى 54350 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200226:  تاريخ فى  ،  -  14

 مكتبه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 52629 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200226:  تاريخ فى  ،  -  15

   المتحده

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20200202 تاريخ وفى ،   40369:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكة المجد ابو طلبة عبدالرحمن   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   45878:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محروس عمر   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد

 تم   20200213 تاريخ وفى ،   43622:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عبدالجواد مصطفى فاروق   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  جلالس شطب/محو

 تم   20200213 تاريخ وفى ،   43622:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها عبدالجواد مصطفى فاروق نادية   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20200211،   تاريخ وفي 47672، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و عيسى احمد احمد -  1

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

   تاريخ وفي 47672، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عيسى احمد احمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  2

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200211،

 وفي 47672، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة حسين ابراهيم عبدالمنعم محمد بجعله الشركة وعنوان اسم تعديل -  3

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200211،   تاريخ

   تاريخ وفي 47672، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسين ابراهيم عبدالمنعم محمد بجعلها الشركه ااسم تعديل -  4

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200211،

   تاريخ وفي 48544، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته محمد قرنى محمد احمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  5

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200213،

 رأس تعديل تم 20200213،   تاريخ وفي 48544، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد علوان عطية منى -  6

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم 20200217،   تاريخ وفي 22972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة فرج محمد محمد صالح -  7

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20200217،   تاريخ وفي 22972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه فرج محمد محمد نادى -  8

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 22972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه فرج محمد محمد نادى محمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  9

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200217،

 وفي 22972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه فرج محمد محمد نادى محمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  10

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200217،   تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 22972، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه فرج محمد محمد نادى محمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  11

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200217،   تاريخ

 تعديل تم 20200219،   تاريخ وفي 52192، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه ميزار  كامل عبدالعظيم عماد -  12

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وفي 52192، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ميزار كامل عبدالعظيم عماد بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  13

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير فوص,  المال رأس تعديل تم 20200219،   تاريخ

 رأس تعديل تم 20200219،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  14

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20200219،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سعيد السيد محمد -  15

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20200219،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عبدالعال السيد سمير محمد -  16

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20200219،   تاريخ وفي 53990، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه سعيد السيد محمد -  17

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 45605، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه المنياوى سيد عبدالواحد العابدين زين محمد مصطفى -  18

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200220،

   تاريخ وفي 45133، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حسن سيد عمرو بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  19

  جنيه  500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200227،

 المال رأس تعديل تم 20200227،   تاريخ وفي 45133، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه السيد حسن سيد عمرو -  20

  جنيه  500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 45133، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن سيد عمرو بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  21

  جنيه  500.000، مالها رأس ليصبح مالال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200227،

 رأس تعديل تم 20200227،   تاريخ وفي 45133، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه السيد حسن سيد عمرو -  22

  جنيه  500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 57561    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه خليل رفله قليشع مينا -  1

 ورق تشغيل ورشه عن نخله رزق ميالد  ملك طامية مركز اوشيم كوم ناصر قرية بناحية للشركة فرعا افتتح ،:   الـتأشير وصف

 2 ستار مينا التجارية وسمته الطبع بدون

 تاريخ وفي 47048    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته و رفاعي احمد سيد عابدين محمد بجعله الشركه اسم تعديل -  2

 ايمن/ ملك الحرية شارع من ندا فريد شارع 20 بناحية للشركة فرع افتح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200210

 سيارات غيار وقطع سيارات تجارة عن االسماعلية السيد محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 47048    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالرسول عبدهللا صالح -  3

 تجارة عن االسماعلية السيد محمد ايمن/ ملك الحرية شارع من ندا فريد شارع 20 بناحية للشركة فرع افتح ،:   الـتأشير وصف

 سيارات غيار وقطع سيارات

 تاريخ وفي 48544    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته محمد قرنى محمد احمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  4

 محمد محمد/بملك اطسا م صوافنهال بناحيه بجعله للشركه العام المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200213

 محمد قرنى

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 48544    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد علوان عطية منى -  5

 محمد قرنى محمد محمد/بملك اطسا م الصوافنه بناحيه بجعله للشركه العام المركز تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 22972    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة فرج محمد محمد صالح -  6

 الدين محى مرسى محمود/ ملك الفيوم باشا سليمان القاضى درب شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 22972    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه فرج محمد محمد نادى -  7

 الدين محى مرسى محمود/ ملك الفيوم باشا سليمان القاضى درب شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وفي 22972    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فرج محمد محمد نادى محمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  8

 ملك الفيوم باشا سليمان القاضى درب شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ

 الدين محى مرسى محمود/

 وفي 22972    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فرج محمد محمد نادى محمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  9

 ملك الفيوم باشا سليمان القاضى درب شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ

 الدين محى مرسى محمود/

 وفي 22972    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فرج محمد محمد نادى محمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  10

 ملك الفيوم باشا سليمان القاضى درب شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ

 الدين محى مرسى محمود/

 تاريخ وفي 45605    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه المنياوى سيد عبدالواحد العابدين زين محمد مصطفى -  11

 شارع المسله 3رقم عقار بجعله للشركة االلرئيسى المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220

 ونيس محمد عبدالفتاح محمد ملك الفيوم بندر واالثاث العمدة محالت بجوار مرتضى احمد الشهيد

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستيراد العمال شركة بجعله الشركة تاسيس من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشركاه ميزار  كامل عبدالعظيم عماد -  1

 قيدها سبق  ، والتوريدات للغير والتسويق قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 52192   برقم

 الشركة تاسيس من الغرض تعديل  تضامن شركة ، وشريكه ميزار كامل عبدالعظيم عماد بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  2

 والتسويق قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما والتصدير االستيراد العمال شركة بجعله

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 52192   برقم قيدها سبق  ، والتوريدات للغير

 مكتب بجعله الشركة تاسيس من الغرض تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه المنياوى سيد عبدالواحد العابدين زين محمد مصطفى -  3

 45605   برقم قيدها سبق  ، منها المحظور عدا فيما بها المصرح المصرية المنتجات جميع وتصدير زراعى واستثمار استصالح

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200220 تاريخ وفي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20200227 تاريخ وفي 45133   برقم قيدها سبق ، وشركاه حسن سيد عمرو بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200227 تاريخ وفي 45133   برقم قيدها سبق ، وشريكه السيد حسن سيد عمرو -  2

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعديل: الى 47672 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200211:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاة حسين ابراهيم دالمنعمعب محمد بجعله الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 48544 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20200213:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكته محمد قرنى محمد احمد بجعله الشركه

 وعنوان اسم تعديل: الى 52192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200219:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه ميزار كامل عبدالعظيم عماد بجعلة الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 45133 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200227:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه حسن سيد عمرو بجعله الشركه

 وعنوان اسم تعديل: الى 45133 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20200227:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه حسن سيد عمرو بجعله الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2020-2-2 بتاريخ 17 رقم االداره مجلس رئيس قرار بموجب  فرع مدير  مساهمة شركة  العال ابو محمد امين احمد طارق -  1

 9367   برقم    20200204:  تاريخ ، االصلي عمله بجانب الفيوم لفرع مدير امين احمد طارق/ االستاذ يتعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ابراهيم  لمنعمعبدا محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم المنعم عبد محمد -  2

 وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها

47672 

 ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم المنعم عبد محمد -  3

 وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها

47672 

 ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم المنعم عبد محمد -  4

 وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها

47672 

 ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع دارهاال تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم المنعم عبد محمد -  5

 وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال على سلطان احمد -  6

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال على سلطان احمد -  7

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

 ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  لىمتو صالح امين صالح -  8

 وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها

47672 

 ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  متولى صالح امين صالح -  9

 وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها

47672 

  حسين ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك  تضامن شركة  نايف حمدى محمود احمد -  10

 عنوانها وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد

 47672   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله

  حسين ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك  تضامن شركة  نايف حمدى محمود احمد -  11

 عنوانها وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد

 47672   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله

  حسين ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك  تضامن شركة  نايف حمدى محمود احمد -  12

 عنوانها وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد

 47672   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  حسين ابراهيم  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  شريك  تضامن شركة  نايف حمدى محمود احمد -  13

 عنوانها وتحت باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد

 47672   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  متولى صالح امين صالح -  14

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  متولى صالح امين صالح -  15

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال على سلطان احمد -  16

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالعال على سلطان احمد -  17

 باسمها الشركه عن ابهني القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  حميدة ابوسريع وليدعبدالعظيم -  18

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  حميدة ابوسريع وليدعبدالعظيم -  19

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  حميدة ابوسريع وليدعبدالعظيم -  20

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

  عبدالمنعم محمد الشركة يدير بجعله والتوقيع االداره تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  حميدة ابوسريع وليدعبدالعظيم -  21

 باسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله نايف حمدى محمود واحمد  حسين ابراهيم

   برقم    20200211:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االجتماعى والصندوق التجاريه البنوك من االقتراض حق وله عنوانها وتحت

47672 

 القانوني الممثل و مدير و متضامن شريك بجعله الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد قرنى محمد احمد -  22

 بالسحب البنوك مع التعامل و عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ التوقيع حق وحده وله

 عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن نيابه اجراءتها و انواعها بكافه البنوك مع التعامل و االستدانه و الرهن حق وحده وله وااليداع

 48544   برقم    20200213:  تاريخ ، اجر بدون

 القانوني الممثل و مدير و متضامن شريك بجعله الشريك صفه تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد قرنى محمد احمد -  23

 بالسحب البنوك مع التعامل و عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن نيابه القانونيه االجراءات كافه واتخاذ التوقيع حق وحده وله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عنوانها وتحت وباسمها الشركه عن نيابه اجراءتها و انواعها بكافه البنوك مع التعامل و االستدانه و الرهن حق وحده وله وااليداع

 48544   برقم    20200213:  تاريخ ، اجر بدون

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  ميزار كامل عبدالعظيم عماد -  24

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  ميزار كامل عبدالعظيم عماد -  25

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رشاد محمد ممدوح محمد -  26

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رشاد محمد ممدوح محمد -  27

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود احمد حسين احمد -  28

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود احمد حسين احمد -  29

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  ميزار كامل عبدالعظيم ادعم -  30

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  ميزار كامل عبدالعظيم عماد -  31

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رشاد محمد ممدوح محمد -  32

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رشاد محمد ممدوح محمد -  33

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود احمد حسين احمد -  34

52192 

   برقم    20200219:  تاريخ ، حقوقة كافة واستلم خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود احمد حسين احمد -  35

52192 

 عبدالعزيز محمد عبدالعظيمواحمد عماد الشركاء الشركة يدير  شريك و مدير  تضامن شركة  ميزار كامل عبدالعظيم عماد -  36

 مجتمعين او منفردين عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم

    20200219:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص فيما وذلك االجتماعى والصندوق التجارية البنوك من االقتراض حق ولهم

 52192   برقم

 عبدالعزيز محمد عبدالعظيمواحمد عماد الشركاء الشركة يدير  شريك و مدير  تضامن شركة  ميزار كامل عبدالعظيم عماد -  37

 مجتمعين او منفردين عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم

    20200219:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص فيما وذلك االجتماعى والصندوق التجارية البنوك من االقتراض حق ولهم

 52192   برقم

 محمد عبدالعظيمواحمد عماد الشركاء الشركة يدير  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رشاد محمد ممدوح محمد -  38

 او منفردين عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم عبدالعزيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص فيما وذلك االجتماعى والصندوق التجارية البنوك من االقتراض حق ولهم مجتمعين

 52192   برقم    20200219

 محمد عبدالعظيمواحمد عماد الشركاء الشركة يدير  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رشاد محمد ممدوح محمد -  39

 او منفردين عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم عبدالعزيز

:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص مافي وذلك االجتماعى والصندوق التجارية البنوك من االقتراض حق ولهم مجتمعين

 52192   برقم    20200219

 ولهم عبدالعزيز محمد عبدالعظيمواحمد عماد الشركاء الشركة يدير  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود احمد حسين احمد -  40

 حق ولهم مجتمعين او منفردين عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدهم

   برقم    20200219:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص فيما وذلك االجتماعى والصندوق التجارية البنوك من االقتراض

52192 

 ولهم عبدالعزيز محمد عبدالعظيمواحمد عماد الشركاء الشركة يدير  شريك و مدير  تضامن شركة  محمود احمد حسين احمد -  41

 حق ولهم مجتمعين او منفردين عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدهم

   برقم    20200219:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص فيما وذلك االجتماعى والصندوق التجارية البنوك من االقتراض

52192 

 زين محمد مصطفى وعبدالرحمن  شريك و مدير  بسيطة توصية  المنياوى سيد عبدالواحد العابدين زين محمد مصطفى -  42

 او مجتمعين عنوانها وتحت وباسمها الشركاء عن نيابة والتوقيع وحدهما االدارة حق ولهما رزق احمد ربيع وصفاء العابدين

    20200220:  تاريخ ، البنكية واالعتمادات والتسهيالت البنوك جميع من ستدانةواال االقتراض حق ولهم مرتب بدون منفردين

 45605   برقم

 وصفاء العابدين زين محمد مصطفى وعبدالرحمن  شريك و مدير  بسيطة توصية  العابدين زين محمد مصطفى عبدالرحمن -  43

 مرتب بدون منفردين او مجتمعين عنوانها وتحت وباسمها كاءالشر عن نيابة والتوقيع وحدهما االدارة حق ولهما رزق احمد ربيع

 45605   برقم    20200220:  تاريخ ، البنكية واالعتمادات والتسهيالت البنوك جميع من واالستدانة االقتراض حق ولهم

 احمد ربيع وصفاء العابدين زين محمد مصطفى وعبدالرحمن  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنفى عبدالتواب كمال احمد -  44

 حق ولهم مرتب بدون منفردين او مجتمعين عنوانها وتحت وباسمها الشركاء عن نيابة والتوقيع وحدهما االدارة حق ولهما رزق

 45605   برقم    20200220:  تاريخ ، البنكية واالعتمادات والتسهيالت البنوك جميع من واالستدانة االقتراض

 احمد ربيع وصفاء العابدين زين محمد مصطفى وعبدالرحمن  متضامن شريك  بسيطة توصية  منصور الشحات نافع احمد -  45

 حق ولهم مرتب بدون منفردين او مجتمعين عنوانها وتحت وباسمها الشركاء عن نيابة والتوقيع وحدهما االدارة حق ولهما رزق

 45605   برقم    20200220:  تاريخ ، البنكية واالعتمادات والتسهيالت البنوك جميع من واالستدانة االقتراض

 رزق احمد ربيع وصفاء العابدين زين محمد مصطفى وعبدالرحمن  شريك و مدير  بسيطة توصية  رزق احمد ربيع صفاء -  46

 االقتراض قح ولهم مرتب بدون منفردين او مجتمعين عنوانها وتحت وباسمها الشركاء عن نيابة والتوقيع وحدهما االدارة حق ولهما

 45605   برقم    20200220:  تاريخ ، البنكية واالعتمادات والتسهيالت البنوك جميع من واالستدانة

 القانونية حقوقه كافه استالمه بعد خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المنياوى سيد عبدالواحد العابدين زين محمد مصطفى -  47

 45605   برقم    20200220:  تاريخ ،

:  تاريخ ، القانونية حقوقه كافه استالمه بعد خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العابدين زين محمد مصطفى عبدالرحمن -  48

 45605   برقم    20200220

    20200220:  تاريخ ، القانونية حقوقه كافه استالمه بعد خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنفى عبدالتواب كمال احمد -  49

 45605   برقم

    20200220:  تاريخ ، القانونية حقوقه كافه استالمه بعد خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  منصور الشحات نافع احمد -  50

 45605   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20200220:  تاريخ ، القانونية حقوقه كافه استالمه بعد خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  رزق احمد ربيع صفاء -  51

 45605   برقم

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان رجب انتصار -  52

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان رجب انتصار -  53

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان رجب انتصار -  54

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان رجب انتصار -  55

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان رجب سرحان رجب -  56

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان رجب سرحان رجب -  57

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رجب سرحان رجب سيد -  58

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رجب سرحان رجب سيد -  59

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  رجب سرحان رجب محمد -  60

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  رجب سرحان رجب محمد -  61

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رجب سرحان رجب محمد -  62

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رجب سرحان رجب محمد -  63

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد رجب خميس سنيه -  64

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد رجب خميس سنيه -  65

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد رجب خميس سنيه -  66

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد رجب خميس سنيه -  67

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  رجب سرحان رجب سيد -  68

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  رجب سرحان رجب سيد -  69

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة ةتوصي  سرحان رجب سرحان رجب -  70

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان رجب سرحان رجب -  71

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان رجب سيده -  72

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  سرحان رجب سيده -  73

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان رجب سيده -  74

 45133   برقم    20200227:  تاريخ ، لوفاته خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  سرحان رجب سيده -  75

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته محمد قرنى محمد احمد بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  1

 48544   برقم    20200213:  تاريخ

   برقم    20200213:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها محمد وانعل عطية منى -  2

48544 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 37312   برقم    20200203:  تاريخ ، 441  2019-11-25-ج  عبدالحميد اسماعيل خالد -  7
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 47202   برقم    20200204:  تاريخ ، 442  2017-5-5-ج  اسماعيل محمود حسين محاسن -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 33560   برقم    20200204:  تاريخ ، 473  2024-12-3 حتى سارى 2019-12-3-ج  فرج صموئيل عزيز عزت -  17

   برقم    20200205:  تاريخ ، 476  2025/ 1/ 20 حتى سارى 2020/ 1/ 21 ج  الخير ابو على احمد يوسف كارم -  18
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 40033   برقم    20200205:  تاريخ ، 486  2023-1-27حتى سارى2018-1-27-ج  يوسف صديق امام حمدى -  19
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