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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجاره عن 58540 برقم 20201014 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر محمد بكر محسن محمد -  1

 مصطفى الدين حسام/  ملك الفيوم بندر مول جراند المحمديه ش:  بجهة ، حريمي احذيه

 تجاره عن 58513 برقم 20201011 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب اسماعيل العليم عبد محمد -  2

 رجب اسماعيل العليم عبد/  ملك الفيوم مركز الزملوطي:  بجهة ، بالتجزئه والبقول الحبوب

 ، البقاله تجاره عن 58567 برقم 20201019 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد سعد فاروق محمود -  3

 سيد راضى هند/ملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة

 البقاله تجارة عن 58501 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحات جمعه محمد -  4

 عوض راضي سيد/ملك   اطسا -  الصديق ابوبكر ش:  بجهة ، بالتجزئه الزيوت تشمل و

 عن 58521 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب معوض رمضان احمد -  5

 عبدالفتاح عبدالفتاح ايمان/ملك الفيوم بندر البوسته الدين كمال القاضى شارع:  بجهة ، عموميه وتوريدات مقاوالت مكتب

 مواشي كاره عن 58601 برقم 20201028 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد حسن بدوي -  6

 حسن احمد حسن/بملك الفيوم مركز-السعود ابو:  بجهة ، وتجارتها

 مواشى كاره عن 58596 برقم 20201027 فى قيد ، 19000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده سعداوى ربيع محمد -  7

 سعداوى ربيع حسن/ ملك سيال:  بجهة ، وتجارتها

 كاره عن 58528 برقم 20201013 فى قيد ، 750000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علواني سالم محمود -  8

 رشوان يوسف رشاد رامي/  ملك اطسا مركز سيف منشاه:  بجهة ، وتجارتها مواشي

 كاره عن 58533 برقم 20201013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد هللا عبد خالد محمد -  9

 شعبان العاطي عبد جمعه/بملك الفيوم مركز الناصريه:  بجهة ، وتجارتها مواشي

 بيع عن 58579 برقم 20201021 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد جمعه رجب عبدالواحد -  10

 فتيح احمد حسين/ ملك الروضه مسجد خلف الجديد ش رماد دار اول قسم:  بجهة ، احذيه

 معرض عن 58505 برقم 20201007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سعيد الحمبد عبد عمر -  11

 سعيد الحميد عبد حماده/بملك-اطسا مركز-ربيع منشاه:  بجهة ، والجرانيت الرخام لتجاره

 تغليف عن 58519 برقم 20201012 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم عوض محمد محمود -  12

 احمد مصطفى شيماء/بملك بندرالفيوم الزهراء شارع امتداد باغوص:  بجهة ، شيكوالته

 مكتب عن 58545 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد سليم السيد احمد -  13

 عبدالحميد سليم السيد مجدى/بملك اطسا مركز الحجر:  بجهة ، مقاوالت

 عن 58558 برقم 20201018 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى عبدالرازق عشرى محمد -  14

 خليل عويس محمد/ ملك الصعيدى وعزبه الحادقه:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشه

 تجاره عن 58589 برقم 20201026 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الستار عبد رشاد وليد -  15

 الستار عبد كمال احمد/  ملك اطسا مركز السيد فهمي محمد االمير منشاه:  بجهة ، البقاله



 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

 مكتب عن 58592 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الفتاح عبد محمد احمد -  16

 محمد مختار محمد/  ملك الفيوم بندر المسله الغرباء مسجد بجوار سعداوي محمود ش:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت عموميه توريدات

 احمد

 معمل عن 58597 برقم 20201027 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مليجي شعبان مصطفي -  17

 شعبان البدوي السيد/ملك الفيوم مركز عدالن هواره:  بجهة ، يهوالغرب الشرقيه الحلويات لصناعه

 مطعم عن 58537 برقم 20201014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح على بكرى رباب -  18

 عبدالهادى مصطفى عبدالمحسن ملك الفيوم بندر الزراعيين برج عبدالناصر جمال شارع 4:  بجهة ، ماكوالت

 هندسى مكتب عن 58532 برقم 20201013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على مكرم احمد -  19

 عبدالغنى فهمى احمد/ ملك الغاز بنزينه امام الرئيسى دله ش ثالث قسم الفيوم قسم:  بجهة ، عموميه وتوريدات ومقاوالت

 مكتب عن 58588 برقم 20201026 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ربيع احمد عبدالرحمن -  20

 ربيع احمد عبدهللا/ بملك  الفيوم بندر هللا لطف -  عالء احمد الشهيد ش:  بجهة ، مقاوالت و عامه توريدات

 مكتب عن 58570 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد الدين جمال محمد -  21

 حسين الدين جمال بملك الفيوم بندر هللا لطف عالء احمد الشهيد شارع0:  بجهة ، كهربائيه ادوات توريدات

 عن 58607 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي خليل هالل فتحي سيد هللا عبد -  22

 محمد محمود احمد/ملك الفيوم بندر الناصر عبد جمال ش:  بجهة ، حريمي اكسسوارات تجاره

 بيع عن 58538 برقم 20201014 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمود التواب عبد امل -  23

 محمود التواب عبد هللا حمد/ ملك الفيوم مركز السنباط:  بجهة ، اعالف

 عن 58574 برقم 20201020 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزاوى معوض قطب محمد الشيماء -  24

 هللا عبد محمد محسن مصطفى/ ملك المحمدية مدرسة خلف بيه طلبه شارع من الجنينة شارع:  بجهة ، المنزلية االدوات تجارة

 محل عن 49101 برقم 20201022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض عطيه جوزيف بيشوى -  25

 يوسف بسطوروس وليم ابرام/ملك هللا لطف منشاه االمريكان مدرسه امام الصالح برج:  بجهة ، فضيات

 مكتب عن 58531 برقم 20201013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبيد عاشور محمد -  26

/ ملك الحيط منيه:  بجهة ، قانونا منها والمحظور 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعدا والتصدير االستيراد العمال

 اسماعيل عبيد عاشور

 كاره عن 58581 برقم 20201022 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عدلى رمضان كارم -  27

 جمعه احمد عدلى رمضان/ ملك الناصريه:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 عن 54232 برقم 20201026 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمنعم عبدالتواب رجب -  28

 مسعود يوسف شنوده/ بملك الفيوم بندر المدابغ:  بجهة ، واكسسوارنها المالبسالعسكرية عدا فيما الجاهزه المالبس تجارة

 عن 58603 برقم 20201028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد العزيز عبد احمد مصطفي -  29

 احمد خليفه/ملك الفيوم بندر االطباء برج المهندس النبوي ش:  بجهة ، بروست مطعم

 عن 58479 برقم 20201004 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده عبدالحميد فتحى عبدالحميد -  30

 عوض محمد اسماء/ ملك سيال:  بجهة ، وتجارتها مواشى كاره

 وبيع تجاره عن 58565 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه طه سامي احمد -  31

 محمد علي قرني احمد/  ملك الفيوم مركز المندره:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 مكتب عن 58594 برقم 20201027 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيد عبد محمود ماهر رباب -  32

 مصطفي محمد وليد/ملك الفيوم مركز المقطع هواره السيد محمود ش:  بجهة ، ع م ج   داخل رحالت



 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

 تصدير مكتب عن 58536 برقم 20201014 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد محمود احمد -  33

 عمار علي السيد محمود/  ملك الفيوم بندر فارس كيمان 10 عماره البنك مساكن:  بجهة ، قانونا المحظور عدا فيما

 محل عن 58554 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغني عبد احمد الغني عبد عالء -  34

 عيد قطب حسن/ملك الفيوم بندر 8عقار مريم الشيخه حاره:  بجهة ، رجالي مالبس

 عن 58604 برقم 20201028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد العليم عبد هللا عبد محمد -  35

 مركز شدموه:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما 6 المجموعه من 36والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 العليم عبد عبدهللا محمود/ملك الفيوم اطسا

 مخبز عن 58484 برقم 20201004 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابراهيم رشاد اشرف -  36

 محمد ثابت حسين/ ملك الرماد دار:  بجهة ، عجين من حلوى افرنجى

 عن 58515 برقم 20201011 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبريه احمد فتحي محمد رافت محمود -  37

 السيد احمد محمد/ملك-الفيوم بندر-الجون الدالي شارع0:  بجهة ، اطفال مالبس تجاره

 عن 58516 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد توفيق يسرى عمرو -  38

 محمد مجدى ندا/ بملك الفيوم مركز المقطع هوارة:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب

 البقاله تجاره عن 58523 برقم 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان سليم حسن عمرو -  39

 محمد عبدهللا عادل/ ملك باغوص الجزائر ش ثالث قسم الفيوم قسم:  بجهة ،

 عن 58478 برقم 20201001 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مرسي التواب عبد ياسر عمرو -  40

 مرسي كامل احمد/  ملك الفيوم بندر السلخانه الحميات مستشفى خلف:  بجهة ، البقاله تجاره

 تجاره عن 58504 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عرابى محسن احمد -  41

 احمد محمود محمد/ ملك المطحن خلف الزهور برج اول قسم:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 كارة عن 58543 برقم 20201014 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الكريم عبد صالح صفاء -  42

 محمود الفتاح عبد عمر/ بملك اطسا مركز دفنو:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 ورشه عن 58605 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده رمضان هاشم رمضان -  43

 احمد سيد محمد عيده/ملك الفيوم بندر الشعبيه الساحه سور خلف ماهر احمد ش:  بجهة ، االلواح وصنع االخشاب وخرط نشر

 محل عن 58514 برقم 20201011 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولي جاد زيدان خالد محمد -  44

 حمزه حلمي عادل/ملك-الفيوم بندر-المسله-الصالحين ولي مسجد خلف حمزه ال برج:  بجهة ، وشنط احذيه

 جزاره عن 58552 برقم 20201015 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدي التواب عبد ابراهيم نصر -  45

 االبعج سلطان علي/بملك اطسا مركز-الحجر القاسم ابو:  بجهة ،

 مقاوالت عن 58556 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيسى عالء احمد -  46

 يوسف شعبان احمد/ ملك الصعيدى وعزبه الحادقه:  بجهة ، متكامله

 كاره عن 58569 برقم 20201019 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين زغلول خيريه -  47

 حسين زغلول عبدالصبور/ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 عن 58476 برقم 20201001 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان علي عثمان حمدي محمد -  48

 جابر محمد اميره/  ملك الفيوم بندر البكباشي صبري ش 15 عماره:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 58482 برقم 20201004 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبيد عاشور محمد -  49

 اسماعيل عبيد عاشور/  ملك  اطسا مركز -  الحيط منية:  بجهة ، حريمي اكسسوار



 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

 ثالجه عن 58499 برقم 20201006 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكي فؤاد صبحي مايكل -  50

 ابراهيم عبدالعظيم اسامه/بملك    الفيوم بندر- الفولي مخبز بجوار البحاري ش-اول قسم- الفيوم قسم:  بجهة ، ولحوم خضروات

 عن 58524 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم غريب محمد محمد مصطفى -  51

 ابراهيم الفتاح عبد عزت/  ملك الفيوم بندر حرازه درب ش:  بجهة ، تجزئه جاهزه ومالبس خردوات تجاره

 مالبس بيع عن 58590 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد حسن رمضان -  52

 امين محمد/بملك الفيوم مركز كرداسه زاويه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 مكتب عن 58527 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد صالح عبدالعظيم محمود -  53

 صالح عبدالعليم سلوى/ ملك تطون:  بجهة ، سيارات تصدير

 عن 58547 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الوهاب عبد ابراهيم هاني -  54

 عبد السيد قرني عمرو/ملك الفيوم بندر-الوابورات شارع:  بجهة ، السيارات غيار قطع تجاره

 مكتب عن 58548 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مرسى محمد محمود -  55

 عبدالعزيز محمد جمال/ ملك اطسا مركز الخطاب بن عمر ش:  بجهة ، العامه المقاوالت العمال

 مكتب عن 58493 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد سيد محمود جابر -  56

 عبدهللا طه حسين/ملك الفيوم مركز الصالحيه:  بجهة ، وتوريدات مقاوالت

 مكتب عن 58560 برقم 20201018 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عطيفي  ابوزيد -  57

 باغوص طريق:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما تصدير و استيراد

 احمد سيد عطيفي عالء/ ملك   الفيوم بندر الرحمن عباد شارع الجديد

 عن 58577 برقم 20201021 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سريع ابو اللطيف عبد سناء -  58

 ابراهيم سريع ابو اللطيف عبد/ملك الفيوم مركز الالهون:  بجهة ، لحوم مجمدات تجاره

 كاره عن 58568 برقم 20201019 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مصطفى فرج احمد -  59

 سعيد مصطفى فرج/  ملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة ، وتجارتها مواشي

 كاره عن 58534 برقم 20201014 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حسان الباقى عبد مجدى -  60

 خليل حسان الباقى عبد/ ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 ساخن بوفيه عن 58601 برقم 20201028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد احمد فايزه -  61

 اسماعيل الدين صالح/ملك الفيوم مركز الزملوطي:  بجهة ، وبارد

 مكتب عن 58585 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد محمود سعد محمود -  62

 المعز عبد حمدى المعز عبد/ بملك الفيوم مركز العدوة:  بجهة ، مقاوالت

 بيع عن 58549 برقم 20201015 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل هللا عبد سامي محمد -  63

 اسماعيل هللا عبد اسماعيل/ملك اطسا مركز قلمشاه:  بجهة ، مالبس

 تجاره عن 58572 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق احمد محمد عبدالاله -  64

 صادق حمدا محمد محمد/ملك اطسا مركز الحيط منيه:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 معرض عن 58557 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل محمد رمضان محمد -  65

 دسوقي عجمي محمود/ ملك الفيوم بندر فارس كيمان زيدان عزة مدرسة امام 6 عقار اول قسم الفيوم:  بجهة ، سيارات تاجير

 مواشي كاره عن 58598 برقم 20201028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه سيد خليفه محمد -  66

 خليفه سيد/ملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة ، وتجارتها



 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

 معرض عن 58488 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود محمد اشرف -  67

 حسين محمود محمد انور/ ملك الجديده الفيوم مدينه:  بجهة ، السيراميك لتجاره

 كارة عن 58498 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فرحات رمضان على -  68

 محمد فرحات رمضان/ بملك - الفيوم مركز -  فضل الشيخ كفور:  بجهة ، مواشي

 كاره عن 58525 برقم 20201012 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عطيه فوزي مينا -  69

 معوض عطيه فوزي/ملك-الفيوم مركز-المقطع هواره:  بجهة ، وتجارتها المواشي

 سجاد مشغل عن 58593 برقم 20201026 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خالد احمد علي -  70

 خالد احمد السيد/  ملك الفيوم مركز دسيا:  بجهة ، يدوي

 عن 53833 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان عبدالعزيز سامى مصطفى -  71

 محمد سالم عادل  ملك الفيوم مركز سيال:  بجهة ، وتجارتها مواشى كارة

 تجارة عن 51162 برقم 20201013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد الدين شرف سعد محمد -  72

 محمود محمد عمرو بملك الفيوم بندر اللؤلؤة بجوار قارون نادى شارع:  بجهة ، اطفال لعب

 محل عن 58508 برقم 20201007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد مصطفى محمد -  73

 محمد خليفه محمد/ ملك الفيوم بندر الخضار سوق القبليه الباروديه:  بجهة ، وفاكهه خضار

 مركز عن 58529 برقم 20201013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبداللطيف ابراهيم نسمه -  74

 محمد عبدالهادى احمد/ملك الفيوم بندر جنوب حى حسن الشيخ:  بجهة ، مهارات تنميه

 مكتب عن 58474 برقم 20201001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد نصر جابر مصطفى -  75

 محمد نصر جابر/  ملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 58487 برقم 20201005 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عطيه توفيق احمد -  76

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

 ابوزيد عطيه توفيق محمد/بملك الفيوم بندر الغربى الملعب

 عن 58551 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد الفتاح عبد حمدي محمد احمد -  77

 حمدي محمد فايقه/ملك الفيوم بندر-الفدان-خلدون بن ش:  بجهة ، الخردوات تجاره

 مكتب عن 58564 برقم 20201019 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعفرانى محمد احمد محمود -  78

 زعفرانى محمد احمد محمد/ ملك عرفه معصره:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 عن 58542 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على رمضان محمد يوسف -  79

 محمود رجب محمد/ملك الفيوم بندر الحاكوره السرجانى شارع:  بجهة ، جزاره

 تجارة عن 58530 برقم 20201013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد عباس عيد هانى -  80

 عباس عيد احمد/  ملك اطسا مركز الجعافرة:  بجهة ، التموينية البقالة

 عن 58559 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وسطاوي معوض نادي الدين عماد -  81

 وسطاوي معوض نادي/  ملك الفيوم مركز فتيح منشاه:  بجهة ، غيار وقطع بخاريه دراجات معرض

 تجارة عن 58582 برقم 20201022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعد حامد مصطفى -  82

 محمود خليل الدين عماد/ بملك اطسا الخطاب بن عمر ش:  بجهة ، عطاره و بالستيكات

 مالبس تجاره عن 58575 برقم 20201020 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبوي علي رجب نور -  83

 الرحمن عبد محمد العزيز عبد/ملك الفيوم بندر عرابي ش قحافه:  بجهة ، جاهزه



 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

 كاره عن 58483 برقم 20201004 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مخلوف نظير بكرى -  84

 ابراهيم سيد حسين/ ملك المقطع هواره:  بجهة ، مواشى

 تجاره عن 58522 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد صالح اسماء -  85

 خميس عبدالنبى هناء/بملك الفيوم بندر  قحافه حنين عزبه الترعه شاره قحافه:  بجهة ، البقاله

 مصنع عن 58591 برقم 20201026 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض رزق جورج رضى -  86

 حسن محمد حسن نبيل/ ملك -   الفيوم بندر  فله تقسيم:  بجهة ، ورقيه اكواب

 مواد بيع عن 43304 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمد على احمد -  87

 محمد على ايمن/ ملك الصحى التامين مستشفى امام الحادقه مرزوق حلمى احمد ش:  بجهة ، بناء

 مواد بيع عن 43304 برقم 20201005 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمد على احمد -  88

 غالى فؤاد مدحت/ ملك 5 ق 41 محل الجديده الفيوم مدينه:  بجهة ، بناء

 توريد و تجارة عن 58595 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد سعد خالد -  89

 السيد حمد حسين مروه/ ملك  اطسا مركز  قلمشاه:  بجهة ، العامه المقاوالت و الصحيه و الكهربائيه االدوات

 عن 58539 برقم 20201014 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف قاسم الرؤف عبد عمر فاتن -  90

 حسين توفيق ناجى/ بملك الفيوم بندر قحافة:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة

 تجارة عن 58541 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العظيم عبد شعبان محمود -  91

 عزوز صالح احمد/ بملك الفيوم ندرب الحواتم مساكن:  بجهة ، منزلية ادوات

 مكتب عن 58580 برقم 20201022 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد مجدى مصطفى -  92

 محمد مجدى/ ملك     الفيوم مركز    صالح بني:  بجهة ، الكيماويات و االدويه و الكمبيوتر و العماله عدا فيما عموميه توريدات

 جمعه

 محل عن 58486 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ادريس احمد عبدالتواب -  93

 يحى محمد يحى/ ملك صالح بنى:  بجهة ، سيراميك

 تعبئة عن 41334 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد  محمد على ابراهيم -  94

 محمد رجب صالح/ ملك فارس كيمان البرديسى حى:  بجهة ، الغذائية المواد وتغليف

 ، مقاوالت عن 58566 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد محمد محمود -  95

 سالم عبدهللا محمد محمد/ ملك عدالن هواره:  بجهة

 ، البقالة تجارة عن 58602 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن محمد سحر -  96

 سيد جمال عمرو/ ملك الفيوم بندر جنوب حى الخفاف بحر شارع:  بجهة

 مكتب عن 58475 برقم 20201001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود انور محمد محمود -  97

 انور محمد سمير/  ملك المسله بالزا لينا برج 15 ش:  بجهة ، ومقاوالت توريدات

 مواشى كارة عن 58502 برقم 20201006 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر امام رجب محمود -  98

 ابراهيم محمود انتصار/ بملك الفيوم بندر السلخانه الصفوة مستشفى خلف شارع:  بجهة ، وتجاراتها

 بيع عن 58583 برقم 20201022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبع موسى محمد سيد عالء -  99

 ملك الفيوم بندر المسلة تاور سيتى برج عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، واكسسواراتها  العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 عبدالرحيم ومحمد حافظ عبدالرحيم وعادل عبدالباقى عبدالحميد وعبدالباقى السيد كمال وائل

 نقل مكتب عن 58584 برقم 20201022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه خميس مفتاح حامد -  100

 جمعه خميس عبدالفتاح/  ملك -   اطسا مركز السعده -  حسينه عزبه:  بجهة ، ع م ج داخل عمال



 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

 عن 58586 برقم 20201025 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور مصطفى سليمان رابح -  101

 منصور مصطفى سليمان/  ملك اطسا مركز خلف:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 معرض عن 58562 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى محمد جميل منى -  102

 محمد عبدالغني احمد محمد/ ملك    الفيوم مركز  بشير نزله:  بجهة ، السيراميك لتجارة

 مطعم عن 58573 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالجليل عالء محمد -  103

 نشأت الدين نصر/ملك الفيوم بندر بالزا دله امام نشأت برج:  بجهة ، مأكوالت وتحضير وتجهيز طهى

 تنمية مركز عن 58485 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد احمد عاطف -  104

  جردو:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد العماله توريد و الحراسه و األمن و االنترنت خدمات عدا فيما بشريه مهارات

 حسن عبدالعليم سنيه/ بملك  اطسا مركز

 كاره عن 58520 برقم 20201012 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده حسانين قرني حجاج -  105

 جوده حسانين قرني/  ملك الفيوم بندر الصوفي العاص بن شارع:  بجهة ، وتجارتها مواشي

 كاره عن 54763 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى صابر سامى محمود -  106

 متولى صابر سامى/ملك الفيوم مركز المقطع هواره:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 مالبس بيع عن 58576 برقم 20201021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطيف شعيب عدلى خالد -  107

 لطيف شعيب عدلي/  بملك   الفيوم   العماد ماركت بجوار عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، جاهزه

 تجاره عن 58512 برقم 20201011 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمود سعيد -  108

 حسين حسين فاطمه/بملك اطسا مركز الحيط منيه:  بجهة ، وسجاد مفروشات

 تجاره عن 58578 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالسالم محمد اسامه -  109

 مسعود رجب سيد/ملك الفيوم بندر دله:  بجهة ، حريمى اكسسوارات

 عن 58546 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسب عبدالعظيم فتحى ناصر -  110

 عبدالمعطى على احمد رجب ملك الفيوم بندر الكيمان مدخل لدائرى االفيوم الطريق:  بجهة ، سيارات مركزصيانة

 مواد تجارة عن 58526 برقم 20201013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب مسعد رجب وائل -  111

 هللا جاب مسعد على/ ملك الفيوم بندر العرضى ثابت بن حسان شارع:  بجهة ،( مجمدة لحوم) غذائية

 تجاره عن 57829 برقم 20201014 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان عبدالمنعم محمد محمد -  112

 معبد عيد عويس/بملك الفيوم بندر نيروز جورج شارع:  بجهة ، واكسسوار طبيه مستلزمات

 عن 58509 برقم 20201007 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد محمود محمد عاطف -  113

 عبدالرحمن صالح احمد/ ملك السنترال ش   ثاني قسم   الفيوم قسم:  بجهة ، المحمول تجارة

 صالون عن 58555 برقم 20201015 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رياض  زكريا احمد -  114

 ابراهيم رياض زكريا/بملك الفيوم مركز-الصعيدي وعزبه الحادقه : بجهة ، حالقه

 مكتب عن 58535 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد ابراهيم محمود ايه -  115

 احمد عشرى ايمان/ملك الفيوم بندر الجبيلى عزبه:  بجهة ، واعالن دعايه

 عن 58571 برقم 20201020 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد العزيز عبد حسن احمد -  116

 فتحي طه محمد/  ملك الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، البقاله تجاره

 مشغل عن 58496 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالتواب على محمد -  117

 عبدالتواب على سماح/ بملك - الفيوم مركز العدوه:  بجهة ، حريمي مالبس تصنيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 58561 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبوى محمد ماجد محمد -  118

 سليمان كامل بدرالدين/ملك الفيوم بندر حسن الشيخ الحصرى جنينه شارع:  بجهة ، ناريه دراجات وبيع موتوسكالت غيار قطع

 ، دقيق بيع عن 58492 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حسن احمد -  119

 محمد محمود حسن/ ملك الفيوم بندر فارس كيمان الطباخين درب:  بجهة

 عن 58563 برقم 20201019 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم فاروق شريف محمد -  120

 على احمد رجب احمد/ملك الفيوم بندر الحميات مستشفى امام السلخانه:  بجهة ، غذائيه مواد توزيع

 عن 58477 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد رمضان علي صابر -  121

 احمد التواب عبد الدين نصر/  ملك الفيوم الرسول احباب ش:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 تجاره عن 58510 برقم 20201011 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفان راضى ثابت حنان -  122

 دسوقى محمد على هشام/بملك الفيوم مركز الناصريه:  بجهة ، ومفروشات ستائر

 مكتب عن 57990 برقم 20201007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم هاشم رمضان -  123

 المعطى عبد محمد ايمان/ بملك/الفيوم مركز سيال:  بجهة ، مقاوالت

 عطاره عن 58491 برقم 20201005 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه التواب عبد فتحى ايمن -  124

 عبدالتواب فتحى محمود/ بملك الفيوم مركز العامرية:  بجهة ،

 عن 58550 برقم 20201015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد رشاد سالمه محمد -  125

/ ملك اطسا كزمر رمزى منشاه:  بجهة ، والكيماويات واالدوية والكمبيوتر العمالة عدا فيما عموميه وتوريدات عامة مقاوالت مكتب

 الحميد عبد رشاد سالمة

 تشحيم عن 58494 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على محمد -  126

 ابراهيم مصطفى سمير/ ملك البكرى منشاه ثانى قسم:  بجهة ، سيارات

 عن 58497 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عمران دسوقى محمد -  127

 عبداللطيف مفتاح كامل/ملك اطسا مركز ابوجندير العوفي:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 كاره عن 57787 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميزار سيد سعداوى محمود -  128

 اسماعيل سيد  رجبيه/ ملك الفيوم مركز المقطع هوارة:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 58511 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد الهادى عبد محمود محمد -  129

 الجليل عبد الهادى عبد محمود/ بملك اطسا مركز بحرى الغرق:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 عن 58544 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن خطوه ابو رمضان محمد -  130

 حسن خطوه ابو رمضان/  ملك الفيوم مركز دمشقين:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب

 مواشي كارة عن 58506 برقم 20201007 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على سيد مسعود -  131

 عبدالحميد رمضان منال/ ملك   الفيوم مركز دسيا:  بجهة ، تجارتها و

 غيار قطع تجاره عن 58587 برقم 20201025 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق خالد حسام -  132

 احمد مظهر زينب/ملك الفيوم بندر-الرماد دار:  بجهة ، السيارات

 ، موز ثالجه عن 58490 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روبى محمد فتحى سيد -  133

 توفيق شعبان محمد/ ملك الجبيلى عزبه مسعود كامل ش:  بجهة

 محل عن 58489 برقم 20201005 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد قاسم حموده هشام -  134

 رجب يوسف/ ملك   اطسا مركز  الصنايع مدرسة امام  الجديده الوابور عزبة  اطسا مركز -  عبدالمجيد منشأة:  بجهة ، منظفات

 محمود



 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

 عن 58517 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب محمد محمود سعد مصطفي -  135

 بسمه/ملك-الفيوم بندر-مرزوق حلمي احمد شارع مظهر تقسيم0:  بجهة ، رجالي حالقه صالون

 كاره عن 58599 برقم 20201028 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمود سعد التواب عبد -  136

 محمود سعد محمود/ملك مركزالفيوم-سيال:  بجهة ، وتجارتها مواشي

 مطعم عن 58480 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد ابراهيم عادل حسام -  137

 معروف احمد عمادالدين/ ملك المسله الصالحين ولى مسجد خلف ش:  بجهة ، سريعه ماكوالت وتقديم وتحضير وطهى تجهيز

 مكتب عن 58495 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الروبى غانم صدام -  138

 على الروبى غانم/ بملك اطسا مركز تطون:  بجهة ، والحراسة االمن خدمات عدا فيما فندقيه خدمات

 تجاره عن 58503 برقم 20201004 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي احمد كريم -  139

 هللا عوض محمد علي محمد/ملك-الفيوم مركز العدوه-العدوه-الفيوم مركز:  بجهة ، الزيوت وتوزيع

 مكتب عن 58500 برقم 20201006 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العظيم عبد صالح هبه -  140

 اطسا مركز تطون:  بجهة ، قانونا منها المحظور عدا فيما 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد

 محمود عبدالسميع بكرى سعد/ ملك

 معرض عن 58507 برقم 20201007 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل صالح جمعه محمد -  141

 عبدالحميد عاطف احمد/ ملك 5 رقم عقار دله ثالث قسم:  بجهة ، السيارات لتجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3000000.000   مالها ،رأس   هندسيه استشارات و متكامله مقاوالت  ،  شركة   شركاه و اسماعيل حموده عبدهللا محمود -  1

 العلوي الكوبري غرب االتحاد برج:  بجهة ، هندسيه استشارات و متكامله مقاوالت عن ، 58600 برقم 20201028 فى ،قيدت

 احمد عطاء محمد/  بملك   الفيوم بندر  الكوكاكوال ارض

 برقم 20201004 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عامة مقاوالت  ،  شركة   وشريكه محمود عبدهللا محمد -  2

 خليل كمال محمد بملك اطسا مركز الزراعية االدارة خلف الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ، عامة مقاوالت عن ، 58481

 وتصنيعما وعطور تجميل طبيةومستحضرات ومستلزمات غذائية مكمالت وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشريكه قطب احمدعادل -  3

 وتوزيع تجارة عن ، 58553 برقم 20201015 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   التجارية والتوكيالت الغير لدى سبق

 ش 23:  بجهة ، التجارية والتوكيالت الغير لدى سبق وتصنيعما وعطور تجميل طبيةومستحضرات ومستلزمات غذائية مكمالت

 ابراهيم قطب عادل محمد/ بملك الفيوم المحاكم مجمع امام السالم بطل

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   44365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى الجواد عبد الجواد عبد محمد   - 1

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-1 في مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   57988:  برقم هقيد سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب عبدالفتاح عطيه ياسر   - 2

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-1 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   54713:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معوض ابراهيم سيد حسين   - 3

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-4 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   49941:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد معوض معوض محمود   - 4

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-4 في مشطوب القيد  السجل

 القيد  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   54322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد على محمد   - 5

 نهائيا التجارة لترك 2020/10/5 فى مشطوب

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   54322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي محمد علي محمد   - 6

 2020/10/5 فى الرئيسى المحل لشطب االخر الرئيسى المحل شطب

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   55079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى عبدهللا عبدالستار رجب   - 7

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-6 في مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   58099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمد الدين عز اسالم   - 8

 نهائيا التجاره لترك 2020/10/6 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   54400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد الغنى عبد اللطيف عبد ربيع   - 9

 نهائيا التجارة لترك 2020-10-11 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   46220:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على على محمد عالء   - 10

 نهائيا لتجاره لترك 2020-10-11 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   37255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود ابراهيم احمد عبدالتواب   - 11

 للوفاة التجارة لترك مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   54862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيفى محمود محمدين احنج   - 12

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-12 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   57339:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد اسماعيل عيسى اسماعيل   - 13

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-12 في مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   58482:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل عبيد عاشور محمد   - 14

 نهائيا التجاره لترك2020/10/12 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   28651:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالفضيل علي سعدية   - 15

 للوفاه 2020/10/13 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   33160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمد محمد القادر عبد   - 16

 2020/10/13 فى تأشير بطلب الفرع الغاء  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   50539:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عويس ابوزيد محمد   - 17

 2020-10-13 فى تاشير بطلب االخر الرئيسى المحل شطب

  السجل شطب/حوم تم   20201013 تاريخ وفى ،   42721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الريفى روبى حسين نجاة   - 18

 للوفاة التجارة لترك 2020/10/13 فى مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   47015:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميدة شعبان حميدة احمد   - 19

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-13 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   55044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم صالح قدري محمد احمد   - 20

 نهائيا التجارة لترك 2020/10/14 فى مشطوب القيد  السجل

 القيد  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   20469:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد نجدي فوقيه   - 21

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-15 فى مشطوب

 شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   47326:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعظيم رجب بكرى وليد   - 22

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-15 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   58450:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فانوس سيد صبحى غطاس   - 23

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-15 فى مشطوب القيد

 تم   20201015 تاريخ وفى ،   55430:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزيز عبد الساعدى عبدالعزيز عزيز   - 24

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-15 فى مشطوب القيد  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   44498:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على احمد سمير حاتم   - 25

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-18 فى مشطوب القيد

  السجل طبش/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   52395:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالجواد على جودة   - 26

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-18 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   55153:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف جودة عبداللطيف احمد   - 27

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-19 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   52945:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد احمد يوسف شعبان   - 28

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-20 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   38442:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد محمد الفتاح عبد محمد   - 29

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-21 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   57347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالجواد عبدالمحسن عطيه   - 30

 نهائيا التجاره لترك 2020/10/21 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   44631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا رزق هللا عوض حليم حلمى   - 31

 نهائيا التجاره لترك2020/10/21 فى مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   42466:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم عبدالتواب انور عبدالتواب   - 32

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-22 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   33417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالشفيق احمد ماجده   - 33

 نهائيا التجاره لترك 2020/10/22 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   51312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قسطندى منصور نصيف هانى   - 34

 نهائيا التجاره لترك2020/10/22 فى مشطوب القيد  السجل



 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

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   40897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زعفرانى محمد عبدالعظيم نادى   - 35

 2017/4/12 فى 1315 رقم المودع  2020/10/25 فى الفرع شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   57601:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النبي عبد هاشم محمد بكرى   - 36

 نهائيا التجاره لترك 2020/10/26 في مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   49537:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا احمد سعيد محمود   - 37

 الجيزة تجارى سجل مكتب من تاشير طلب صورة على بناء التجارة لترك 2020/10/26 فى مشطوب الفيد

  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   43583:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان محمد شعبان محمد   - 38

 2020-10-26 فى مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   16410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشري محمد محمود قرنى   - 39

 للوفاة التجارة لترك 2020-10-26 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   38033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلب عثمان عيد طارق   - 40

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-27 في مشطوب القيد

  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   31671:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالباقى محمد محمد   - 41

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-28 في مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   37333:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميزار قطب الحميد عبد جيهان   - 42

 نهائيا التجارة لترك 2020-10-28 فى مشطوب القيد  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   57873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سيد احمد فايزه   - 43

 2020/10/28 فى نهائيا التجارة ترك

 القيد  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   25607:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حسين دمين   - 44

 نهائيا التجاره لترك 2020-10-28 في مشطوب

  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   57873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سيد احمد فايزه   - 45

 2020/10/28 فى الرئيسى المحل لشطب الفرع شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  49627 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالحميد كمال مصطفي -  1

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  57479 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد امين الحليم عبد حمدى جهاد -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  57097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود مخلف محمود -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  58296 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالرحمن سعودي عبدالرحمن -  4

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



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  55384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسان طة جابر هالل -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  48884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده عباس هاشم مدحت -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  26705 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يسن عبدالوهاب صالح -  7

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  52146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين ابراهيم كمال ابراهيم -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  54512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد هللا عبد عمر -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  58279 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس محمد الونيس عبد جمعه -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  55921 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمالك صليب رفعت ريمون -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  58419 برقم يدهق سبق ،، فرد تاجر  حسان عبدالحميد حامد محمود -  12

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

 رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  54505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد الحميد عبد ابراهيم محمد -  13

  جنيه  480000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  58152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالرحمن محمد احمد -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  39898 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حرب حسن رمضان مجدى -  15

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  54670 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد سعيد شيماء -  16

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  50286 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد حمدى ثروت محمد -  17

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  54623 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صميده مصطفى محمد خالد -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  53874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صادق عزت صادق ايه -  19

  جنيه  80000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  41226 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم حماد هانى -  20

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  58486 برقم قيده سبق ،، فرد رتاج  محمد ادريس احمد عبدالتواب -  21

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  54199 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راضى محمد شعبان احمد -  22

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  55313 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حامد اسامه شيماء -  23

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  57322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عفيفي احمد محمود -  24

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  52122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح عبدالمنعم قرنى احمد -  25

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  44887 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان زكى سعد عياد -  26

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  55292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد رمضان سيد رجب -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  51893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد خميس حسين احمد -  28

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  45688 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم رمضان شعبان مخلص -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  51241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب عيسي عثمان ياسر -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  33855 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مقار عزمى سمير اميل -  31

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  54475 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد سيد احمد الرحمن عبد -  32

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  47059 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف سالم ياسين ايمان -  33

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  56195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عباس كمال سيد -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  44323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد سعد ياسر -  35

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  58522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين محمد صالح اسماء -  36

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  58260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعزيز عشري عبدالعزيز -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  48196 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالتواب حسين محمد -  38

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  41267 برقم قيده سبق ،، ردف تاجر  بريك رياض احمد -  39

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  51990 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سيد محمود مصطفى -  40

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  58428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسين سيد محمد -  41

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  35249 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد شعبان محمد -  42

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  58566 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا محمد محمد محمود -  43

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  58428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسين سيد محمد -  44

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  57600 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد يوسف حنفى محمد -  45

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  47580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد احمد شعبان احمد -  46

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مرسي التواب عبد ياسر عمرو -  1

 مرسي كامل احمد/  ملك الفيوم بندر سلخانهال الحميات مستشفى خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض رزق معوض ميشيل -  2

 8460 طاميه تجاري سجل  عبدالسيد بسليوس عزت/  بملك  طاميه بندر -  عفيفي طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض رزق معوض ميشيل -  3

  محمود عبدالمحسن احمد/ بملك    الفيوم مركز الفندق امام سفر عزبة الدائري الطريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان علي عثمان حمدي محمد -  4

  جابر محمد اميره/  ملك الفيوم بندر البكباشي صبري ش 15 عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 56529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد عبدالباري همت -  5

  جاد محمد عبدالباري همت/  ملك الفيوم مركز سيال بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد رمضان علي صابر -  6

  احمد التواب عبد الدين نصر/  ملك الفيوم الرسول احباب ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود انور محمد محمود -  7

  انور محمد سمير/  ملك المسله بالزا لينا برج 15 ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 21047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد بكرى محمد -  8

 عبدالعال عبدالعزيز بكرى محمد وائل/ ملك طامية م الجمال منشاة تبع الغربية اصالن بجعله العنوان ديلتع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 58474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر جابر مصطفى -  9

  محمد نصر جابر/  ملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 58482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبيد عاشور محمد -  10

  اسماعيل عبيد عاشور/  ملك  اطسا مركز -  الحيط منية     ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 58483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مخلوف نظير بكرى -  11

 ابراهيم سيد حسين/ ملك المقطع هواره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 58484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم رشاد اشرف -  12

 محمد ثابت حسين/ ملك الرماد دار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 58479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالحميد فتحى عبدالحميد -  13

 عوض محمد اسماء/ ملك سيال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 58480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم عادل حسام -  14

 معروف احمد عمادالدين/ ملك المسله الصالحين ولى مسجد خلف ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 58503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي احمد كريم -  15

   هللا عوض محمد علي محمد/ملك-الفيوم مركز العدوه-العدوه-الفيوم مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى على القادر عبد على -  16

 جنيدى على عبدالقادر/ ملك الصالحيه سعيد عزبه بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 اريخت وفي 58485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد احمد عاطف -  17

   حسن عبدالعليم سنيه/ بملك  اطسا مركز  جردو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سيد محمود جابر -  18

  عبدهللا طه حسين/ملك الفيوم مركز الصالحيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ادريس احمد عبدالتواب -  19

 يحى محمد يحى/ ملك صالح بنى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حسن احمد -  20

  محمد محمود حسن/ ملك الفيوم بندر فارس كيمان الطباخين درب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 43304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد على احمد -  21

 غانم فؤاد متحت/ ملك الفيوم مدينة 5 قطعه 41 رقم محل الجديده الفيوم مدينة بناحية اخر رائيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 43304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد على احمد -  22

 محمد على ايمن/ ملك الصحى التامين مستشفى امام الحادقه مرزوق حلمى احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 43304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد على احمد -  23

 غالى فؤاد مدحت/ ملك 5 ق 41 محل الجديده الفيوم مدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب على محمد -  24

  عبدالتواب على سماح/ بملك - الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد قاسم حموده هشام -  25

  محمود رجب يوسف/ ملك   اطسا مركز  ايعالصن مدرسة امام  الجديده الوابور عزبة  اطسا مركز -  عبدالمجيد منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى محمد فتحى سيد -  26

 توفيق شعبان محمد/ ملك الجبيلى عزبه مسعود كامل ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عطيه توفيق احمد -  27

  ابوزيد عطيه توفيق محمد/بملك الفيوم بندر الغربى الملعب شارع الجون ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الروبى غانم صدام -  28

  على الروبى غانم/ بملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه التواب عبد فتحى ايمن -  29

 عبدالتواب فتحى محمود/ بملك الفيوم مركز العامرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود محمد اشرف -  30

 حسين محمود محمد انور/ ملك الجديده الفيوم مدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 58494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على محمد -  31

 ابراهيم مصطفى سمير/ ملك البكرى منشاه ثانى قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر امام رجب محمود -  32

  ابراهيم محمود انتصار/ بملك الفيوم بندر السلخانه الصفوة مستشفى خلف شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عمران دسوقى محمد -  33

  عبداللطيف مفتاح كامل/ملك اطسا مركز ابوجندير العوفي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحات جمعه محمد -  34

  عوض راضي سيد/ملك   اطسا -  الصديق ابوبكر ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العظيم عبد صالح هبه -  35

  محمود عبدالسميع بكرى سعد/ ملك اطسا مركز تطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرحات رمضان على -  36

  محمد فرحات رمضان/ بملك - الفيوم مركز -  فضل الشيخ كفور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرابى محسن احمد -  37

 احمد محمود محمد/ ملك المطحن خلف الزهور برج اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 58499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكي فؤاد صبحي مايكل -  38

  ابراهيم عبدالعظيم اسامه/بملك    الفيوم بندر- الفولي مخبز بجوار البحاري ش-اول قسم- الفيوم قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 51705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالرازق حمدى محمد -  39

  جودة عبدهللا سيد محمد/ بملك الفيوم بندر نيروز جورج شارع 34المسلة/ بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 57990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم هاشم رمضان -  40

 المعطى عبد محمد ايمان/ بملك الفيوم مركز سيال فى والكائن مقاوالت مكتب عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمود محمد عاطف -  41

 عبدالرحمن صالح احمد/ ملك السنترال ش   ثاني قسم   الفيوم قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 57990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم هاشم رمضان -  42

 المعطى عبد محمد ايمان/ بملك/الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 57787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميزار سيد سعداوى محمود -  43

 اسماعيل سيد  رجبيه/ ملك الفيوم مركز المقطع هوارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل صالح جمعه محمد -  44

 عبدالحميد عاطف احمد/ ملك 5 رقم عقار دله ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 57787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميزار سيد سعداوى محمود -  45

  اسماعيل سيد رجبيه/بملك الفيوم مركز المقطع هواره فى والكائن وتجارتها مواشى كاره عن اخر رئيسي محل افتتح ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 57787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميزار سيد سعداوى محمود -  46

  اسماعيل سيد رجبيه/بملك الفيوم مركز المقطع هواره فى والكائن وتجارتها مواشى كاره عن اخر رئيسي محل افتتح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على سيد مسعود -  47

  عبدالحميد رمضان منال/ ملك   الفيوم مركز دسيا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعيد الحمبد عبد عمر -  48

  سعيد الحميد عبد حماده/بملك-اطسا مركز-ربيع منشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 58508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد مصطفى محمد -  49

  محمد خليفه محمد/ ملك الفيوم بندر الخضار سوق القبليه الباروديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 58510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفان راضى ثابت حنان -  50

  دسوقى محمد على هشام/بملك الفيوم مركز الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 58512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمود يدسع -  51

  حسين حسين فاطمه/بملك اطسا مركز الحيط منيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 58516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد توفيق يسرى عمرو -  52

  محمد مجدى ندا/ بملك الفيوم مركز المقطع هوارة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 58511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد الهادى عبد محمود محمد -  53

  الجليل عبد الهادى عبد محمود/ بملك اطسا مركز بحرى الغرق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 58515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبريه احمد فتحي محمد رافت محمود -  54

  السيد احمد محمد/ملك-الفيوم بندر-الجون الدالي شارع0 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 58517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمد محمود سعد مصطفي -  55
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 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
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 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 58533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد هللا عبد خالد محمد -  67

 شعبان العاطي عبد جمعه/بملك الفيوم مركز الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 51162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد الدين شرف سعد محمد -  68

 لعب تجارة عن محمود محمد عمرو/ بملك الفيوم بندر اللؤلؤة بجوار نادى شارع فى الكائن أخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

  اطفال
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  متولى صابر سامى/ملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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  حسين توفيق ناجى/ بملك الفيوم بندر قحافة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 58545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد سليم السيد احمد -  84
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 مركز المقطع هواره فى والكائن الفهد مواشى كاره التجاريه وسمتها وتجارتها مواشى كاره عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

  متولى صابر سامى/ملك الفيوم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 58534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسان الباقى عبد مجدى -  86
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  معبد عيد عويس/بملك الفيوم بندر نيروز جورج شارع ،:   الـتأشير
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 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
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 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 58561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبوى محمد ماجد محمد -  108

  سليمان كامل بدرالدين/ملك الفيوم بندر حسن الشيخ الحصرى جنينه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 58558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عبدالرازق عشرى محمد -  109

 خليل عويس محمد/ ملك الصعيدى وعزبه الحادقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 58559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وسطاوي معوض نادي الدين عماد -  110

 وسطاوي معوض نادي/  ملك الفيوم مركز فتيح منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 58560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عطيفي  ابوزيد -  111

  احمد سيد عطيفي عالء/ ملك   الفيوم بندر الرحمن عباد شارع الجديد باغوص طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 58556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسى عالء احمد -  112

 يوسف شعبان احمد/ ملك الصعيدى وعزبه الحادقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بدوى احمد بدوى -  113

  غانم محمد عمرو/ بملك اطسا مركز التجارة مساكن بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم فاروق شريف محمد -  114

  على احمد رجب احمد/ملك الفيوم بندر الحميات مستشفى امام السلخانه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد سعد فاروق محمود -  115

  سيد راضى هند/ملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   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 20201019 تاريخ وفي 58568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى فرج احمد -  116

 سعيد مصطفى فرج/  ملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 56438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاور عبدالفتاح مجاور رجائى -  117

 مجاور الفتاح عبد الناصر عبد/  ملك الفيوم مركز سيال بجعله النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعفرانى محمد احمد محمود -  118

 زعفرانى محمد احمد محمد/ ملك عرفه معصره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه طه سامي احمد -  119

  محمد علي قرني احمد/  ملك الفيوم مركز المندره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين زغلول خيريه -  120

  حسين زغلول عبدالصبور/ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 58566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد محمد محمود -  121

 سالم عبدهللا محمد محمد/ ملك عدالن هواره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالجليل عالء محمد -  122

  نشأت الدين نصر/ملك الفيوم بندر بالزا دله امام نشأت برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد الدين جمال محمد -  123

 حسين الدين جمال بملك الفيوم بندر هللا لطف عالء احمد الشهيد شارع0 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد العزيز عبد حسن احمد -  124

 فتحي طه محمد/  ملك الفيوم مركز العدوه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاوى معوض قطب محمد الشيماء -  125

 هللا عبد محمد محسن مصطفى/ ملك المحمدية مدرسة خلف بيه طلبه شارع من الجنينة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد محمد عبدالاله -  126

  صادق احمد محمد محمد/ملك اطسا مركز الحيط منيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 58575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبوي علي رجب نور -  127

 الرحمن عبد محمد العزيز عبد/ملك الفيوم بندر عرابي ش قحافه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 47340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد مصطفى صبرى -  128

 محمد/ ملك الفيوم بندر السالم بطل شارع فى الكائن والبطاريات االطارات تجارة عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

  والبطاريات االطارات لتجارة المصرية التجاريه وسمته على نادى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 58578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالسالم محمد اسامه -  129

  مسعود رجب سيد/ملك الفيوم بندر دله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 58579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد جمعه رجب عبدالواحد -  130

 فتيح احمد حسين/ ملك الروضه مسجد خلف الجديد ش رماد دار اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 58576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطيف شعيب عدلى خالد -  131

  لطيف شعيب عدلي/  بملك   الفيوم   العماد ماركت بجوار عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 58577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سريع ابو اللطيف عبد سناء -  132

 ابراهيم سريع ابو اللطيف عبد/ملك الفيوم مركز الالهون ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 58082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مدمح عبدالتواب خالد -  133

 الحميد عبد على سيد/ بملك الفيوم مركز فضل الشيخ بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 58584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه خميس مفتاح حامد -  134

  جمعه خميس عبدالفتاح/  ملك -   اطسا مركز السعده -  حسينه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 58581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عدلى رمضان كارم -  135

 جمعه احمد عدلى رمضان/ ملك الناصريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 58585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمود سعد محمود -  136

  المعز عبد حمدى المعز عبد/ بملك الفيوم مركز العدوة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 58580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد مجدى مصطفى -  137

  جمعه محمد مجدى/ ملك     الفيوم مركز    صالح بني ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 49101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عطيه جوزيف بيشوى -  138

  يوسف بسطوروس وليم ابرام/ملك هللا لطف منشاه االمريكان مدرسه امام الصالح برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 54409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين غالى كامل فايز -  139

 يوسف حلمى سهير/ ملك الفيوم الجون الدالى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 58583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع موسى محمد سيد عالء -  140

 عبدالباقى عبدالحميد وعبدالباقى السيد كمال وائل ملك الفيوم بندر المسلة تاور سيتى برج عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير وصف

 عبدالرحيم ومحمد حافظ عبدالرحيم وعادل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 58582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد حامد مصطفى -  141

  محمود خليل الدين عماد/ بملك اطسا الخطاب بن عمر ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 49101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه جوزيف بيشوى -  142

 مدرسه امام الصالح برج فى والكائن للفضيات كرافت التجاريه وسمته فضيات محل عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير

  بسطوروس وليم ابرام/بملك الفيوم هللا لطف منشاه االمريكان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 54409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين غالى كامل فايز -  143

  يوسف حلمى سهير/ ملك الفيوم الجون الدالى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 58586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى سليمان رابح -  144

  منصور مصطفى سليمان/  ملك اطسا مركز خلف ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 58587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق خالد حسام -  145

 احمد مظهر زينب/ملك الفيوم بندر-الرماد دار ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 51990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمود مصطفى -  146

  محمد سيد محمود/بملك الفيوم مركز سيال بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 48639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم القاسم ابو غانم محمد -  147

 غانم محمد احمد/ ملك الفيوم م دسيا بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 58590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد حسن رمضان -  148

  امين محمد/بملك الفيوم مركز كرداسه زاويه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 58588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ربيع احمد عبدالرحمن -  149

  ربيع احمد عبدهللا/ بملك  الفيوم بندر هللا لطف -  عالء احمد الشهيد ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 58591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض رزق جورج رضى -  150

  حسن محمد حسن نبيل/ ملك -   الفيوم بندر  فله تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 58589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الستار عبد رشاد وليد -  151

  الستار عبد كمال احمد/  ملك اطسا مركز السيد فهمي محمد االمير منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 58592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الفتاح عبد محمد احمد -  152

 احمد محمد مختار محمد/  ملك الفيوم بندر المسله الغرباء مسجد بجوار سعداوي محمود ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 58593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خالد احمد علي -  153

 خالد احمد السيد/  ملك الفيوم مركز دسيا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 54232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم عبدالتواب رجب -  154

  مسعود يوسف شنوده/ بملك الفيوم بندر المدابغ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 54232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم عبدالتواب رجب -  155

 مسعود يوسف شنوده/ بملك الفيوم بندر المدابغ في جاهزه مالبس تجارة عن اخر رئيسي محل افتتح  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 58594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيد عبد محمود ماهر رباب -  156

 مصطفي محمد وليد/ملك الفيوم مركز المقطع هواره السيد محمود ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 58595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سعد خالد -  157

  السيد حمد حسين مروه/ ملك  اطسا مركز  قلمشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 58596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده سعداوى ربيع محمد -  158

 سعداوى ربيع حسن/ ملك سيال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 58597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مليجي شعبان مصطفي -  159

  شعبان البدوي السيد/ملك الفيوم مركز عدالن هواره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد حسن بدوي -  160

  حسن احمد حسن/بملك الفيوم مركز-السعود ابو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي خليل هالل فتحي سيد هللا عبد -  161

  محمد محمود احمد/ملك الفيوم بندر الناصر عبد جمال ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 53833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالعزيز سامى مصطفى -  162

 محمد سالم عادل  ملك الفيوم مركز سيال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد احمد فايزه -  163

  اسماعيل الدين صالح/ملك الفيوم مركز الزملوطي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 53833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالعزيز سامى مصطفى -  164

 محمد  سالم عادل ملك الفيوم مركز بسيال الكائن وتجارتها مواشى كارة عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 53833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالعزيز سامى مصطفى -  165

 محمد  سالم عادل ملك الفيوم مركز بسيال الكائن وتجارتها مواشى كارة عن اخر رئيسى محل افتتح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 54399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود هاشم شعبان عادل -  166

  هاشم شعبان احمد/بملك الفيوم مركز عدالن هواره-حبيب رجب هشام ش14 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود سعد التواب عبد -  167

  محمود سعد محمود/ملك مركزالفيوم-سيال ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العليم عبد هللا عبد محمد -  168

 العليم عبد عبدهللا محمود/ملك الفيوم اطسا مركز شدموه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد العزيز عبد احمد مصطفي -  169

  احمد خليفه/ملك الفيوم بندر االطباء برج المهندس النبوي ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد سحر -  170

  سيد جمال عمرو/ ملك الفيوم بندر جنوب حى الخفاف بحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه سيد خليفه محمد -  171

   خليفه سيد/ملك الفيوم مركز المقطع هواره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 58605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده رمضان هاشم رمضان -  172

   احمد سيد محمد عيده/ملك الفيوم بندر الشعبيه الساحه سور خلف ماهر احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 53524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين تهامى زغلول محمود -  173

  السالم عبد شعبان محمد/ ملك الفيوم بندر الجمهورية شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 57097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود مخلف محمود -  1

 المحظور و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما التصدير و االستيراد العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 قانونا منه

:  التأشير وصف,  نشاطال تعديل تم20201004 تاريخ وفي 55521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان فتحى محمد هانى -  2

 الصحيه االدوات وتجاره وتوريدات عامه مقاوالت بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 55384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان طة جابر هالل -  3

 قانونا منه المحظور و 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما التصدير و االستيراد ألعمال مكتب بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 57679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جوده محمد ضياء -  4

 بالجملة المنظفات تجارة بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 51938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد مصطفى -  5

 وتوريدات عامه مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عبدالحميد حامد محمود -  6

 جاهزة ومالبس كوتشى بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 54505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الحميد عبد ابراهيم محمد -  7

 تجميل مستحضرات وتصنيع بارد خلط صناعيه منظفات تعبئه بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 51652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر عيد محمد هانى -  8

 والبويات الحدايد تجاره بجعله النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 50472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم صالح محمد -  9

 من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعدا المحمول اجهزه وتجاره والتصدير االستيراد العمال مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 قانونا والمحظور 6 المجموعه

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 50286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حمدى ثروت محمد -  10

 نزليهم ادوات تجاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 43911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد  المجيد عبد عادل -  11

 واكسسوار محمول وبيع اتصاالت مركز/بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 54180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفيظ عبد نجيب محمد احمد -  12

 والكيماويات واالدوية والكمبيوتر العمالة عدا فيما عامة توريدات مكتب/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 44323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سعد ياسر -  13

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعدا العامه والمقاوالت والتصدير االستيراد العمال مكتب بجعله النشاط تعديل

 قانونا منها والمحظور

 وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 51990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمود مصطفى -  14

 وتجارتها مواشى كاره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 48639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم القاسم ابو غانم محمد -  15

 مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 58428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين سيد محمد -  16

 وتجارتها مواشى كاره بجعله النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 58474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر جابر مصطفى -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 58482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبيد عاشور محمد -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عمران دسوقى محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفان راضى ثابت حنان -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد صالح اسماء -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد هللا عبد خالد محمد -  6

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 57829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عبدالمنعم محمد محمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عطيفي  ابوزيد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 58575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبوي علي رجب نور -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 58586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى سليمان رابح -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد حسن بدوي -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 58475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود انور محمد محمود -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 58483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مخلوف نظير بكرى -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 58484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم رشاد اشرف -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب على محمد -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم عوض محمد محمود -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب معوض رمضان احمد -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسان الباقى عبد مجدى -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مرسى محمد محمود -  19

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وسطاوي معوض نادي الدين عماد -  20

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 58574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاوى معوض قطب محمد الشيماء -  21

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود سعد التواب عبد -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 58477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد رمضان علي صابر -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العظيم عبد صالح هبه -  24

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 57787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميزار سيد سعداوى محمود -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 58507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل صالح جمعه محمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على مكرم احمد -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد رشاد سالمه محمد -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رياض  زكريا احمد -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 58579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد جمعه رجب عبدالواحد -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 58583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع موسى محمد سيد عالء -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 58582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد حامد مصطفى -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عطيه توفيق احمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الروبى غانم صدام -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمود سعيد -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد توفيق يسرى عمرو -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح على بكرى رباب -  37

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد بكر محسن محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العظيم عبد شعبان محمود -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم فاروق شريف محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 58572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق احمد محمد عبدالاله -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 58589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الستار عبد رشاد وليد -  42

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 58597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مليجي شعبان مصطفي -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه التواب عبد فتحى ايمن -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر امام رجب محمود -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 58505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعيد الحمبد عبد عمر -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علواني سالم محمود -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على رمضان محمد يوسف -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن خطوه ابو رمضان محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 41334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد  محمد على ابراهيم -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 54409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين غالى كامل فايز -  51

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 58592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الفتاح عبد محمد احمد -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 58593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خالد احمد علي -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي خليل هالل فتحي سيد هللا عبد -  54

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 58476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان علي عثمان حمدي محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحات جمعه محمد -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 58506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على سيد مسعود -  57

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد الهادى عبد محمود محمد -  58

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف قاسم الرؤف عبد عمر فاتن -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد سليم السيد احمد -  60

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل هللا عبد سامي محمد -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 54232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم عبدالتواب رجب -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود محمد اشرف -  63

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على محمد -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 58508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد مصطفى محمد -  65

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه فوزي مينا -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمود التواب عبد امل -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب عبدالعظيم فتحى ناصر -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسى عالء احمد -  69

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 58578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالسالم محمد اسامه -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 58596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده سعداوى ربيع محمد -  71

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 58509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمود محمد عاطف -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده حسانين قرني حجاج -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم محمود ايه -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوهاب عبد ابراهيم هاني -  75

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمد جميل منى -  76

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 58588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ربيع احمد عبدالرحمن -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد سحر -  78

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكي فؤاد صبحي مايكل -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبيد عاشور محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد محمد محمود -  81

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 58573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالجليل عالء محمد -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 58584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه خميس مفتاح حامد -  83

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده رمضان هاشم رمضان -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد احمد عاطف -  85

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سيد محمود جابر -  86

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمد محمود سعد مصطفي -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 54763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صابر سامى محمود -  88

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه طه سامي احمد -  89

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 58590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد حسن رمضان -  90

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه سيد خليفه محمد -  91

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ادريس احمد عبدالتواب -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حسن احمد -  93

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم غريب محمد محمد مصطفى -  94

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبداللطيف ابراهيم نسمه -  95

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عبدالرازق عشرى محمد -  96

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعفرانى محمد احمد محمود -  97

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 58571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد العزيز عبد حسن احمد -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العليم عبد هللا عبد محمد -  99

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 58479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالحميد فتحى عبدالحميد -  100

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرابى محسن احمد -  101

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الكريم عبد صالح صفاء -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدي التواب عبد ابراهيم نصر -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 58580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد مجدى مصطفى -  104

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 49101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عطيه جوزيف بيشوى -  105

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 58591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض رزق جورج رضى -  106

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 58480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم عادل حسام -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 58503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي احمد كريم -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب اسماعيل العليم عبد محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولي جاد زيدان خالد محمد -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 51162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد الدين شرف سعد محمد -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد احمد الغني عبد عالء -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين زغلول خيريه -  113

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 58570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد الدين جمال محمد -  114

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 58581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عدلى رمضان كارم -  115

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 58473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض رزق معوض ميشيل -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 43304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد على احمد -  117

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 57990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم هاشم رمضان -  118

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 58536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد محمود احمد -  119

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 58576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطيف شعيب عدلى خالد -  120

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 58577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سريع ابو اللطيف عبد سناء -  121

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 58585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمود سعد محمود -  122

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 58587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق خالد حسام -  123

 خاص

 نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 58478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مرسي التواب عبد ياسر عمرو -  124

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 58498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرحات رمضان على -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 58523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان سليم حسن عمرو -  126

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد عباس عيد هانى -  127

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 58551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الفتاح عبد حمدي محمد احمد -  128

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل محمد رمضان محمد -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 58561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبوى محمد ماجد محمد -  130

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد العزيز عبد احمد مصطفي -  131

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد قاسم حموده امهش -  132

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 58490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبى محمد فتحى سيد -  133

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 58515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبريه احمد فتحي محمد رافت محمود -  134

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب مسعد رجب وائل -  135

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 58527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد صالح عبدالعظيم محمود -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد سعد فاروق محمود -  137

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 58568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى فرج احمد -  138

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 58594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيد عبد محمود ماهر رباب -  139

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 58595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سعد خالد -  140

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 53833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالعزيز سامى مصطفى -  141

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 58601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد احمد فايزه -  142

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الريدي بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 55521 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  1

   والتوريدات العامه والمقاوالت الصحيه لالدوات

 الهدى نور بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57097 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  2

   التصدير و لالستيراد

 الضياء بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 57679 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  3

   بالجملة المنظفات لتجارة



 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

 الدوليه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 55384 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  4

   التصدير و لالستيراد

 العرب ابو بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 58458 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  5

   الغذائيه المواد وتوزيع لتجاره

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 51938 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  6

   العامه للمقاوالت ايليت

 المهندس بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 57269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  7

   المحمول لخدمات

 ستار سفن بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 58419 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  8

   والكوتشى الجاهزة للمالبس

 كمالى بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 50472 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201012:  تاريخ فى  ،  -  9

   المحمول اجهزه وتجاره والتصدير لالستيراد جروب

 االفندى بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 51652 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201012:  تاريخ فى  ،  -  10

   والبويات الحدايد لتجاره

 معرض بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 50286 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  11

   المنزليه لالدوات ازواق

 المستقبل بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 53877 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  12

   العموميه للمقاوالت

 االتحاد بجعلها التجاريه السمه لتعدي: الى 52122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتصدير لالستيراد

 البرنس بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 57013 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201019:  تاريخ فى  ،  -  14

   والتصدير لالستيراد

 الصفا/  بجعلها التجارية السمة تعديل: الى 54180 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201019:  تاريخ فى  ،  -  15

   العامة للتوريدات

 كيان بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 49557 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201022:  تاريخ فى  ،  -  16

   الكهربائيه لالجهزه الكتريك

 المتحده بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 44323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201022:  تاريخ فى  ،  -  17

   العامه والمقاوالت والتصدير لالستيراد

 مكتب بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 48639 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201026:  تاريخ فى  ،  -  18

   للمقاوالت الغانم

 الماسه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 58566 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  19

   للمقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   37147:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتة عبدالغني سيد   - 1

 2020/10/6 اعتبارا نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   28423:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته لويس نجيب سمير   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   56644:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ابراهيم محمد احمد خليل   - 3

 2020/10/14 من اعتبارا نهائيا تصفيتها وتمام الشركه انحالل  السجل

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   41608:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه اللطيف عبد بكر محمد احمد   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   41608:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه اللطيف عبد بكر محمد احمد   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة النحالل مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   37208:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها متولى عيد فاروق بوسى   - 6

 نهائيا تصفيتها الشركةوتمام النحالل 2020/10/20 فى مشطوب القيد  السجل شطب/محو

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   37208:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها متولى عيد فاروق بوسى   - 7

 الرئيسى الشركة  لشطب 2020/10/20 فى الشركة فرع شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   37208:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الكرتون علب لتصنيع الفاروق   - 8

 الرئيسى الشركة  لشطب 2020/10/20 فى الشركة فرع شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20201004،   تاريخ وفي 49211، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عبدالعاطى احمد سيد محمود مصطفى -  1

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 48239، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود حسانين محمد خالد -  2

  جنيه  600000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20201004،   تاريخ وفي 48239، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود نحساني محمد خالد -  3

  جنيه  600000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   تاريخ وفي 46472، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها ربيع احمد ياسمين بجعلة الشركة وعنوان اسم تعديل -  4

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201007،

,  المال رأس تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 46472، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتة محمد ربيع احمد -  5

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 51755، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاؤها ابراهيم زاخر ابراهيم شيري شركه بجعله الشركه وعنوان اسم تعديل -  6

  جنيه  18000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201027،   تاريخ وفي

 تم 20201027،   تاريخ وفي 51755، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاؤها ابراهيم زاخر رفعت روجينا شركه -  7

  جنيه  18000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 37208    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها متولى عيد فاروق بوسى -  1

 الرئيس المحل شطب الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة عنو  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201004 تاريخ وفي 48239   برقم قيدها سبق ، وشركاه محمود حسانين محمد خالد -  1

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعنوان اسم تعديل: الى 46472 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201007:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكها ربيع احمد ياسمين بجعلة الشركة

 وعنوان اسم تعديل: الى 51755 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201027:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاؤها ابراهيم زاخر ابراهيم شيري شركه بجعله الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 القانونية االجراءات كافه وإتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود حسانين محمد خالد -  1

 48239   برقم    20201004:  تاريخ ، والرهن البنوك كافه من االقتراض حق وله عنوانها وتحت بإسمها الشركه عن نيابه

 القانونية االجراءات كافه وإتخاذ والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود حسانين محمد خالد -  2

 48239   برقم    20201004:  تاريخ ، والرهن البنوك كافه من االقتراض حق وله عنوانها وتحت بإسمها الشركه عن نيابه

 46472   برقم    20201007:  تاريخ ، لوفاتة خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد ربيع احمد عبدالرحمن -  3

 46472   برقم    20201007:  تاريخ ، لوفاتة خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد ربيع احمد نعبدالرحم -  4

 46472   برقم    20201007:  تاريخ ، لوفاتة خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن محمد ربيع احمد -  5

 46472   برقم    20201007:  تاريخ ، لوفاتة خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن محمد ربيع احمد -  6

 االجراءات كافة واتخاذ والتوقيع االدارة حق وحدة ولة  شريك و مدير  تضامن شركة  مصطفى محمد عبدالوهاب محمد -  7

 بكافة والصناعية التجارية البنوك مع والتعامل  واالقتراض الرهن حق ولة منفردا عنوانها وتحت باسمها الشركة عن نيابة القانونية

 فيما وذلك الغير وتفويض توكيل حق ولة الشركة باسم تصدر التى الشيكات وتوقيع وااليداع والسحب الحسابات  فتح من انواعها

 48592   برقم    20201013:  تاريخ ، فقط الشركة باعمال يختص



 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

 ، الشركه قبل والماديه القانونيه حقوقها كافه استالمها بعد خرجت  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم زاخر ابراهيم شيري -  8

 51755   برقم    20201027:  تاريخ

 ، الشركه قبل والماديه القانونيه حقوقها كافه استالمها بعد خرجت  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم زاخر ابراهيم شيري -  9

 51755   برقم    20201027:  تاريخ
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   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 


