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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محل عن 31138 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  البغدادى حسن عبدالكريم بستانى -  1

 زهره محمد السعيد هاجر/ بملك بحرى خليج ـ الروس:  بجهة ، بقـالـه

 محل عن 29690 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم احمد محمد اسامه -  2

 عبدالسالم احمد محمد/  بملك عبدالناصر جمال شارع:  هةبج ، اعالف تجارة/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 29690 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم احمد محمد اسامه -  3

/  بملك المرايا قريه/  مقره كائن  دواجـن مـزرعـة/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، اعالف تجارة/  بنشاط اخر رئيسى

 عماش عبدالسالم احمد محمد

 عن 31103 برقم 20190303 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزابى مصطفى عبدالحفيظ سعيد -  4

 ارعش:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 الديشى عبدالعاطى محمد/ بملك القضابه ترعة

 مواد تجارة عن 31123 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النزهى محمد محمد اسالم -  5

 النزهى محمد محمد محمد/ بملك_  برمبال:  بجهة ،(  وزلط رمل)  بناء

 مطعم عن 31185 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  ابوالخير محمد خيرى محمود محمد -  6

 بيومى مرسى عطيه ابتهاج/  بملك الجيش شارع:  بجهة ،

 بجهة ، بقاله عن 31265 برقم 20190328 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى عبدالعال عنتر شهيره -  7

 عوض ابراهيم محمد طلبه/  بملك خميس سد_  الجمايله: 

 31110 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص عبدالرؤف عبدالعزيز مسعود احمد -  8

 عبداللطيف فضليه/  بملك الشريف حى( _ يوليو23) الشركات شارع:  بجهة ، ولقاحات بيطريه ادويه وتداول بيع مركز عن

 الجوهرى ابراهيم

:  بجهة ، بقـالـه عن 31114 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه محمد محمد سهير -  9

 سليمان على السيد سمير/ بملك المسيرى عزبة ـ دمرو

 تجارة عن 31222 برقم 20190321 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمس رزق هنداوى رحاب -  10

 البحيرى محمد ربيع ماهر/ بملك البحيرى قرية:  بجهة ، صحيه دواتا

 20190305 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   السيارات لتجارة)  محمود عبدالسالم سمير عبدالسالم -  11

 فرج دهللاعب رزق محمد/  بملك_  الكبرى المفتى قرية:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن 31120 برقم

 مصنع عن 31181 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد الدمرداش مراد -  12

 المحليه الوحده/  بملك_  دمرو:  بجهة ، اسمده الى مخلفات تحويل

 مخبز عن 31206 برقم 20190319 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنشاوي الحميد عبد السعيد امل -  13

 الخطيب العزيز عبد حازم/  بملك_ الكشله_ زعلوك عبده/ شارع:  بجهة ، افرنجي

 عن 31157 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم مخيمر فتوح محمود حمدى -  14

 مخيمر فتوح محمود/  بملك الهندسه تبع ـ الغانم قريه:  بجهة ، والبطاريات االطارات وتجارة كاوتش وتصليح لحام ورشه

 عبدالكريم
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 31172 برقم 20190314 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبش ابراهيم محروس محمد ابراهيم -  15

 مصطفى عرابى السيد محمود/  بملك_  مغيزل برج:  بجهة ، بقالة

 اعالف تجارة عن 31220 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمجاه حسن محمد احمد -  16

 مجاهد حسن السيد سعد/ بملك بكار بنى:  بجهة ،

 حظيرة عن 31248 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد مختار ياسر -  17

 القريدى يوسف محمد نونو/ بملك الغربيه البكاروه:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 عن 31158 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيز عبدالهادى محمد رزق محمد -  18

 ابوشحاته عبدالعزيز راغب احمد ماجده/  بملك_  قبلى وقف/  المالوح قرية:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيرة

 تجارة عن 31234 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين فريج محمد مبروكه -  19

 عنتر عبداللطيف ابراهيم عبده/ بملك الدقاينه:  بجهة ، مزارع ومستلزمات اعالف

 تجاره عن 31096 برقم 20190303 ىف قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للو عبدالحميد عبدالحميد محمد -  20

 شلبى سعد سعد/  بملك المستشفى شارع من متفرع:  بجهة ، وتصدير صناعى رخام

 فاكهه تجارة عن 31221 برقم 20190321 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمود محمد سناء -  21

 خالف احمد مازن السيد/ بملك يوليو 23 شارع من عمتفر ـ عرابى احمدج شارع:  بجهة ، بالجمله وخضروات

 عن 31104 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدالوهاب صالح فرحات حسن -  22

 فقىال عبدالباعث حسن عبدالباعث/ بملك الفقى عبدالباعث عزبة:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة

 31119 برقم 20190305 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالملك عبدالعزيز فتحى رشدى محمد -  23

 عبدالملك عبدالعزيز فتحى فهمى/ بملك العجوزين ـ البالبسه:  بجهة ، ارز مضرب عن

 عن 31130 برقم 20190307 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ احمد كامل فكرى فتحى محمد -  24

 الشيخ فكرى فتحى/ بملك ابودراز طريق السودان كفر:  بجهة ، رخام ورشة

 عن 31147 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى محمد احمد فكرى جابر -  25

 العباسى محمد احمد/  بملك دسوق موقف خلف:  بجهة ، موبيليا نجارة ورشة

 ورشة عن 31137 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ عبداللطيف محمد رأفت -  26

 الصباغ عبداللطيف شعبان خالد/  بملك_ مجر كفر:  بجهة ، بالستيك

:  بجهة ، مكتبة عن 31169 برقم 20190314 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم عطيه منى -  27

 ابراهيم عبداللطيف محمد احمد/ بملك_  الشخلوبه

 قطع بيع عن 31174 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد محمود محمد -  28

 المنزالوى محمد هعبد سالمه/  بملك - بحرى وقف - الجنايده - مطوبس:  بجهة ، تكاتك واكسسوارات غيار

 ورشه عن 31200 برقم 20190319 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف علي عرفه احمد -  29

 الدين شرف علي عرفه اسامه/  بملك_  الحصه:  بجهة ، نجاره

 قطن فتاحه عن 31203 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عصايه محمد محمد احمد -  30

 عصايه محمد محمد محمد/  بملك_  السالميه:  بجهة ، وعوادم

 عن 31245 برقم 20190325 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه حسن محمد عبدالشافى الهام -  31

 عرفه حسن محمد عبدالشافى/ بملك مغيزل برج:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة

 ، البان معمل عن 31192 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد احمد سعد سعيد -  32

 سعيد سعداحمد عرفه/  بملك - قبريط منشيه:  بجهة
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 سوبر عن 31162 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى احمد محمد حسنى سامح -  33

 دشيشه ابراهيم ابراهيم بسمه/  بملك يوليو 23 شارع:  بجهة ، ركتما

 تجاره عن 31191 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القفاص ابراهيم ابراهيم توفيق -  34

 بملكه_ سعد/  شارع من البلديه/ شارع:  بجهة ، احذيه

 عن 31095 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيشه عبدالرحمن اسماعيل مخيمر -  35

 الشنتورى على سعيد احمد/  بملك حموده ارض ـ المحكمه شارع:  بجهة ، التكاتك لتجاره معرض

 عن 31107 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى حسين مصطفى محمد احمد -  36

 جمعه على فرحات حمدى/ بملك يوليو 23 شارع:  بجهة ،(  العسكري المالبس عدا فيما)   جاهزه مالبس رضمع

 معرض عن 31218 برقم 20190320 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرشدي فتحي فتحي اسامه -  37

 جويره الفتوح ابو سيداحمد باسم/ بملك_  بريدعه/ الفرس جزيره:  بجهة ، سيراميك

 عن 31267 برقم 20190328 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  براغيت سعد محمود مصطفى عبدهللا -  38

 براغيت سعد محمود على/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، الخرده لتجارة مخزن

 31167 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحسين مصطفى درويش عبدالعظيم حسنى -  39

 عامر سعيد عبدالمجيد/  بملك_  مغيزل برج:  بجهة ، بارده مشروبات عن

 تجاره عن 31209 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا محمد احمد حميده محمد -  40

 سقاال محمد احمد حميده/بملك_  مغيزل برج:  بجهة ، بويات

 تجارة عن 31274 برقم 20190328 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فليس محمد محمد فتحى محمد -  41

 فليس محمد محمد فتحى/ بملك الجمهوريه شارع ـ البدوى حسن الشهيد شارع:  بجهة ، وبوتاجاز غساالت غيار قطع

 31251 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم ابراهيم عبدالحليم السيد ابراهيم -  42

 عبدالرحيم ابراهيم عبدالحليم السيد/ بملك ابومندور:  بجهة ، موبيليـا ورشـة عن

 تجارة عن 31252 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول احمد فرج جمال ابراهيم -  43

 العريان على محمد رجب منى/ بملك المستعمره شارع من متفرع الدوار كفر شارع:  بجهة ، زينه طيور

 مكتب عن 31115 برقم 20190305 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى هللا عوض ابراهيم سامى -  44

 شلبى هللا عوض ابراهيم/ ملكب المندوره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا التصدير لعموم

 ، عـالفـه عن 31133 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشرى ابراهيم ابراهيم وفاء -  45

 عبيدو محمد السعيد سعد/ بملك العجوزين ـ النوايجه ـ عبدالصمد عزبة:  بجهة

 االعالف تجارة عن 31153 برقم 20190312 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم هللا فتح مراد حاتم -  46

 غانم محمد هللا فتح مراد/  بملك_  غانم خليل عزبة:  بجهة ، خاماتها وتوريد

 مخزن عن 31249 برقم 20190325 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القلفاط حسن محمد خطاب -  47

 شريف اسماعيل عبدهللا استرضينا/  بملك الغنامين ـ ابوزياده عشار:  بجهة ، فراشه

 برقم 20190319 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه سيداحمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد -  48

 عطيه الحميد عبد لعزيزا عبد هشام/ بملك_  هللا نصر/شارع:  بجهة ، والتغليف التعبئه ومواد بالستيك اكياس تجاره عن 31205

 رئيسى محل عن 29753 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد محمود ايمن -  49

 الخولى عبدالمجيد ابراهيم خليل ابراهيم/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، حلويات مصنع/  بنشاط اخر
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 رئيسى محل عن 29753 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد محمود ايمن -  50

 عاصم/ بملك المدينه سنهور مقره كائن عجين من حلوى مخبز/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، حلويات مصنع/  بنشاط اخر

 2018/7/19 بتاريخ 29753 رقم تحت ومقيد خزيمى محمد عبده السيد

 عن 31269 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض احمد سنوسىال محمد هانى -  51

 عوض احمد السنوسى محمد/ بملك ابوغنيمه قرية:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة

 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"   سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  52

 والمالحيه التجاريه والتوكيالت والتفريغ والشحن واللوجيستات الدولى النقل اعمال مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 14823

 المواد وتسويق والمعدات الداخليه العماله وتوريد والتوصيل الحفر بأعمال والقيام التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات وتوزيع

 احمد احمد محمد/ بملك الزراعى دسوق طريق العلوى:  بجهة ، العموميه والمقاوالت السياحيه المنشأت وادارة وانشاء البتروليه

 منصور

 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"   سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  53

 والمالحيه التجاريه والتوكيالت والتفريغ والشحن واللوجيستات الدولى النقل اعمال مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 14823

 المواد وتسويق والمعدات الداخليه العماله وتوريد والتوصيل الحفر بأعمال والقيام التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات وتوزيع

 وعموم ارز مضرب/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  جهةب ، العموميه والمقاوالت السياحيه المنشأت وادارة وانشاء البتروليه

 رقم تحت ومقيد سالم حسين عبدالعليم/بملك العلوى مقره كائن الزراعيه الحاصالت وتجارة والتوريدات والتصدير االستيراد

 2008/5/15 بتاريخ 14823

 عن 31250 برقم 20190325 فى دقي ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق محمد ابراهيم محمود -  54

 بدوى حسينى عبدالسالم عالء/  بملك شالما اصالح/  ابوالعزايم:  بجهة ، الوميتال ورشه

 حظيره عن 31272 برقم 20190328 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر يوسف السيد ماهر -  55

 بدر عبدالرحمن حسن محمد/  بملك دالبل الصيفر:  بجهة ، المواشى وحلب وتربية لتجارة

 تجارة عن 31105 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى عبدالعليم محمد اسالم -  56

 بحيرى عبدالعليم محمد/ بملك الغفران شارع:  بجهة ، خردوات

 ، بقـالـه عن 31106 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحيطاوى محمد مختار عصام -  57

 الخانكى كمال كمال محمود/ بملك النيل جسر شارع ـ ابوعلى محلة:  بجهة

 محل عن 31148 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السلهبى عبدالسالم محمد نبيه -  58

 مرزوق محمد عبدالحميد محمد/  بملك_  بحرى يجخل:  بجهة ، صحيه وادوات وبويات حدايد

 بقاله عن 31155 برقم 20190312 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين بسيونى ابراهيم ابراهيم -  59

 المزين على مبروكه/  بملك_  قبلى خليج/  الزهراء قرية:  بجهة ، وتموين

 ماكينه عن 31186 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواجه عباس سعيد عباس -  60

 الخواجه اسماعيل عباس عبده/  بملك - المرشد منيه:  بجهة ، ارز وضرب طحين

 عن 31215 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمود محمد حسن طارق -  61

 عامر رمضان فاروق ماجده/ بملك العجوزين ـ الطوانسى عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 ورشة عن 31263 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشقوش بسيونى عبدالنبى صبرى -  62

 السنه محمد محمود والء/ بملك البيسى شارع:  بجهة ، ميكانيكا

 ، البان مصنع عن 31142 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض ىمتول السيد احمد -  63

 عوض متولى السيد احمد/  بملك_  النوايجه:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تجارة عن 31151 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االعمى سليمان محمد محمد -  64

 التجاره مدرسه بجوار - عبدالناصر وجمال المستشفى/  شارع من متفرع - مطوبس بندر:  بجهة ، وبقوليات وحبوب اعالف

 عتمان ابراهيم ابراهيم خضره/  بملك - بنين والثانويه

 عن 31178 برقم 20190317 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسطويسى محمد برهامى محمود احمد -  65

 محمود اسماعيل عبدالعاطى محمد/ بملك القادسيه شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس فيما جاهزه مالبس بيع

 بيع عن 31100 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم انور لطفى الدين عز -  66

 الخطيب مدمح سعد/ بملك الخطيب شارع ـ الموظفين تقسيم:  بجهة ، بارده ومشروبات مأكوالت

 تجارة عن 31161 برقم 20190313 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تاج عبدهللا احمد امجد -  67

 شلتوت ابراهيم حلمى ايمن/  بملك - الثورى ابوسفيان مسجد بجوار - القاضى شارع - مطوبس بندر:  بجهة ، خردوات

 بقـالـه عن 31201 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  منصور سيداحمد منصور محمد -  68

 منصور سيداحمد منصور حمدى/  بملك الفقى فدان قرية:  بجهة ،

 شحن مكتب عن 31262 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للو مختار نبيل محمد -  69

 للو مختار نبيل هانى/ بملك المحكمه شارع:  هةبج ، جمركى وتخليص وتفريغ

 مخبـز عن 31125 برقم 20190306 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشالن بيومى محمد محمد عمر -  70

 ابوالحسن حسن حسن فاطمه/ بملك شمشيره ـ البحر جسر شارع:  بجهة ، آلـى نصـف

 رئيسى محل عن 17595 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى صبرى السيد محمد -  71

 خضر توفيق صالح/  بملك الننى ارض:  بجهة ، والتبريد التكييف اجهزه لتجارة مخزن/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 17595 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى صبرى السيد محمد -  72

 اجهزة وتجارة بيع التكييف اعمال/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، والتبريد التكييف اجهزه لتجارة مخزن/  بنشاط اخر

 عبدالكريم حسين السيد محمد/  بملك كحيلو مسجد ش 1/  مقره كائن  تكييف

 رئيسى محل عن 17595 برقم 20190324 فى دقي ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى صبرى السيد محمد -  73

 وتكييف كهـربائيه اجهـزه صيـانة/  بنشاط اخر رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، والتبريد التكييف اجهزه لتجارة مخزن/  بنشاط اخر

 عبيد احمد حامد مهدى/ بملك بدوى حافظ شارع مقره كائن

 تجارة عن 31261 برقم 20190327 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر محمد عبده عبده عالء -  74

 السماحى عبدالحميد عبدالحميد السيد/ بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 ، رهجزا عن 31143 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدربه جمعه محمد -  75

 خليل محمد كمال عزمى/  بملك المندوره:  بجهة

 بقالة عن 31121 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد عبدالعزيز عبدالعزيز -  76

 عليق عاطف اوسام/  بملك_  جناج منية:  بجهة ،

 مواد تجاره عن 31180 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعفان على على محبات -  77

 مبروك حسن زكريا قمر/  بملك - السالميه:  بجهة ، غذائيه

 تجارة عن 31113 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنضر حسن عامر عامر -  78

 النضر ابو حسن عامر عامر تامر/  لكبم_  المندوره قرية:  بجهة ، كهربائيه واجهزه ادوات

 ورشة عن 31160 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر عبدالعزيز محمد اشرف -  79

 مطر عبدالعزيز محمد محمود/  بملك - القصابى:  بجهة ، رخام

 مشغل عن 31166 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى محمد محمد محمد -  80

 السهرجتى محمد السيد محمد/  بملك الفتح مسجد امام الفتح شارع من متفرع شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  مالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مراتب بيع عن 31266 برقم 20190328 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود احمد مسعود دينا -  81

 السايس محمود على فهمى/  بملك - فوه موقف خلف:  بجهة ، ومفروشات

 مالبس تجارة عن 31131 برقم 20190307 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البديوى جابر السيد نعمه -  82

 البديوى جابر السيد/  بملك الفتح شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 تجاره عن 31145 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقى محمد توفيق محمد مدحت -  83

 دسوقى محمد توفيق محمد/  بملك دمرو:  بجهة ، اعالف

 حلم عن 31171 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبلص احمد السيد احمد فؤاد -  84

 فايد امين اسالم/  بملك مندور ابو:  بجهة ، بقاله

 بقاله عن 31212 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد مصطفي السيد -  85

 شحاته مصطفي السيد محمد/ بملك_  العلوي مساكن خلف_ حمد فتحي/ شارع:  بجهة ، وتموين

 معرض عن 31219 برقم 20190320 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا حمدا نعمان صبحى احمد -  86

 شلبى عبدالحليم خالد/ بملك ابيانه:  بجهة ، والسيراميك والسباكه الصحيه االدوات لبيع

 31233 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالضراير رجب اسماعيل جابر اسالم -  87

 عجوه خطاب على/ بملك النادى شارع:  بجهة ، بالجمله وخضار فاكهه تجارة عن

 عن 31258 برقم 20190326 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطور عبدالغنى عرجاوى محمد حسام -  88

 المرتعش السيد سعاد/ بملك الدغمه مدرسة امام ـ العلوى:  بجهة ، مفروشات تجارة

 عن 31271 برقم 20190328 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد امين محمد القوى عبد مصطفي -  89

 سالمه حامد حامد عادل ايمان/ بملك_  ابيوقا:  بجهة ، بقاله

 تجارة عن 31122 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النزهى محمد محمد كامل -  90

 النزهى محمد محمد محمد/ بملك برمبال:  بجهة ، اسمنت

 عن 31207 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير عبدالبارى عبدالاله ناهد -  91

 البرجيسى حمودم محمود حماده/ بملك رشيد معدية:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة

 تجارة عن 31094 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البستاوى احمد عمر احمد السيد -  92

 الجربه عباس عون وسام/  بملك العجوزين:  بجهة ، افراح سيرفيس

 رئيسى محل عن 13217 برقم 20190305 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد محمد أحمد أيمن -  93

 صالح على متولى عبدالمولى عبدالحميد/ بملك دمرو بورصة فى قبلى 12 رقم محل:  بجهة ، اسماك حلقة/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 13217 برقم 20190305 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد محمد أحمد أيمن -  94

 سيدى مركز العمار طريق اول دمرو مقره كائن عموميه توريدات/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، ماكاس حلقة/  بنشاط اخر

 2006/11/27بتاريخ 13217 رقم تحت ومقيد خميس عبدالغنى نبيه احمد/ بملك سالم

 مكتب عن 31102 مبرق 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف اسعد زكريا اسعد سامى -  95

 بولس لبيب عبدالمسيح ثريا/  بملك الجيش شارع/  أ/  316:  بجهة ، عقارى استثمار

:  بجهة ،_ بقاله عن 31189 برقم 20190318 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم حسن علي ابراهيم -  96

 المحيص عيسي علي محمد بملك__ القصابي/  شارع

 بقـالـه عن 31223 برقم 20190321 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد السيد على احترام -  97

 عبيده عطيه سوزان ، ياسر ، محمود ، محمد ، رضا/  بملك تيدا:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 31246 برقم 20190325 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالعظيم كمال السيد محمد -  98

 ابوعمر عبداللطيف بهنسى حمدى/  بملك العجوزين:  بجهة ، موبيالت تجارة

 ، بقـالـه عن 31127 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االزلى حسن محمد شلبى محمد -  99

 قىشرا مصطفى الحاج سليمه/ بملك الخضراء الجزيره ـ السكرى عزبة:  بجهة

 مالبس تجاره عن 31204 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع محمد منتصر ايمن -  100

 نافع منتصر امير/بملك_  بورسعيد/ شارع:  بجهة ، اطفال ومستلزمات_ العسكريه المالبس عدا فيما

 حظيرة عن 31227 برقم 20190321 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السعيد محمود محمد -  101

 مطر على على اسماعيل/ بملك_  المالحه/البحريه الفقهاء:  بجهة ، الحيوان ومخلفات المواشى وتربية لتجارة

 حظيرة عن 31256 برقم 20190326 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد صقر صقر عماد -  102

 صقر عبدالجواد صقر صقر/ بملك بحرى خليج ـ الزورات:  بجهة ، المواشى وتربية رةلتجا

 بجهة ، بقـالـه عن 31260 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف غازى عبده حنان -  103

 ابوضعن ابراهيم عبدالحميد سعد/ بملك المدينه سنهور: 

 تجاره عن 31184 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضليه مدمح عبدهللا شرين -  104

 خليفه علي ابراهيم ابراهيم/  بملك_  دياى محله/ الوحده/ شارع:  بجهة ، احذيه

 عن 31146 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على متولى عبدالمولى عادل -  105

 على عبدالمولى عبدالحميد/  بملك دمرو:  بجهة ، توكتوك بيع معرض

 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الطويله حسن عوض بسام)  المحاصيل لتجارة الطويله -  106

 مرسى عبداللطيف السيد/ بملك الشرنوبى:  بجهة ، زراعيه محاصيل وتخزين تجارة عن 31254 برقم 20190326

 31194 برقم 20190318 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصقار عبدالفتاح على احمد البدرى وليد -  107

 الصقار على احمد عبدالفتاح/  بملك - الصحى التامين مستشفى خلف:  بجهة ، اخشاب تجارة عن

 تجارة عن 31225 برقم 20190321 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناعم على احمد سعد جميل -  108

 اسماعيل احمد احمد سعد/  بملك البحيرى عزبه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 ورشه عن 31226 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم مصطفى احمد -  109

 على عبدهللا ابراهيم مصطفى/  بملك الدين صالح شارع:  بجهة ، اراتسي اصالح

 فراكة عن 31238 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالقادر عبدالصمد على -  110

 عبدالقادر عبدالصمد على محمود/ بملك الحدادى:  بجهة ، ارز ضرب

 تجارة عن 31281 برقم 20190331 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عىمر محمد وهبه السيد -  111

 الصردى اسماعيل عبدالرؤف/ بملك الموظفين تقسيم:  بجهة ، اقمشـه

 قطع تجارة عن 31098 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السيد سميح عبده -  112

 ابوناصر محمد السعيد محمد/ بملك قبلى خليج ـ الدقاينه:  بجهة ، التموتوسيك غيار

 تعبئة محل عن 31124 برقم 20190306 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد احمد محمود -  113

 رضوان حسن السعيد محمد/  بملك_  مهيب نظارة:  بجهة ، غذائيه مواد

 مكتب عن 31136 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس لىع هاشم حمزه على -  114

 عباس على هاشم حمزه/ بملك الصنايع مدرسة شارع:  بجهة ، عموميه توريدات

 لحوم بيع عن 31159 برقم 20190313 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ديده عطيه محمد عبده محمد -  115

 عبدالرازق عبدالال سماره/  بملك_  يوسف ام كفر:  بجهة ، مجمده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مصنع عن 31196 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى حماده فوزى زيزى -  116

 السيد مدحت اسماء/ بملك عباس منشأة ـ السبعين:  بجهة ، اعـالف

 ، بقاله عن 31213 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس احمد رزق محمد -  117

 السيد طه العظيم عبد عصمت/ بملك_  المدينه سنهور:  بجهة

 مأكوالت بيع عن 31228 برقم 20190321 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عباس رياض نعيمه -  118

 الخطيب محمد عبدالعزيز/  بملك لصيحىانورا شارع 5:  بجهة ،

 اعالف تجارة عن 31144 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عيسى محمد خالد -  119

 القلماوى عبدالشافى كمال/  بملك الشركه ارض_  محرم طريق:  بجهة ،

 تجارة عن 31273 برقم 20190328 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوان على احمد احمد محمود -  120

 عطوان على احمد احمد/ بملك المياه رفع محطة خلف الصعيدى فم الجيش شارع:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 عن 31154 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبداللطيف محمد عبداللطيف -  121

 سعد على عبداللطيف محمود/  بملك_  شابه:  بجهة ، مجمده ولحوم بقاله تجارة

 ورشة عن 31216 برقم 20190320 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السخينى مصرى طاهر حنان -  122

 الزعيقى موسى حسين محمد/ بملك الصديق ابوبكر ـ المرشد منية:  بجهة ، كهرباء لحام

 مقاوالت عن 31242 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلموش ابراهيم غزال وليد -  123

 قلموش ابراهيم غزال/ بملك الخضراء الجزيره ـ الجزيره نادى امام العمومى شارع:  بجهة ، متكامله

 تجارة عن 31268 برقم 20190328 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعفان بدوى عبدالحميد احمد -  124

 قبضايه عبدالغنى مصطفى ثروت/ بملك السالميه ـ البريد شارع:  بجهة ، عالفه

 عن 31280 برقم 20190331 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخراشى على محمود محمود السيد -  125

 راشد عيد محمد مبروكه/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 مكتب عن 31117 برقم 20190305 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جنيد محمد محمد -  126

 عبدالخالق احمد فتحيه/ بملك المشارقه كفر ـ الصحيه الوحده شارع:  بجهة ، المبانى وتشطيبات التكميليه لالعمال

 عن 31139 برقم 20190310 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مدمح عطيه عيد فاطمه -  127

 دشيشه احمد ابراهيم حسن/  بملك_  الشخلوبه:  بجهة ، طازجه اسماك تجارة

 تجارة عن 31140 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد محمد ابراهيم احمد -  128

 حبيب محمد السيد نعيمه/  بملك_  ابوعلى محلة:  بجهة ، سمنتا

 عن 31163 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماجور احمد السيد ابراهيم مصطفى -  129

 منيسى عبدالمنعم محمد عصام/  بملك_  المدينه سوق شارع:  بجهة ، مفروشات تجارة

 عن 31187 برقم 20190318 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد بدالمنصفع سمير محمد -  130

 السيد محمد عبدالمنصف سمير/  بملك_  دمرو_  العوضى:  بجهة ، موبيليا ورشة

 مكتب نع 31253 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعطيه محمود محمد رحاب -  131

 ابوغنيمه بدير حسن حسن/ بملك ابوغنيمه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 31231 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المليجى محمد حسن مصطفى -  132

 المليجى مصطفى محمد احمد/ بملك عبدالعاطى مجمع ناحية ـ االسهم:  بجهة ، دواجن مزرعة

 بيع عن 31179 برقم 20190317 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبياوى انور الحسينى دمحمو -  133

 منيسى على محمد هشام/  بملك التحرير شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)   حريمى مالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 جيم عن 31183 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعداوى محمد شعبان عبدهللا -  134

 خليفه ابراهيم محمد سامح/  بملك - دياى محله - الوحده شارع:  بجهة ، رياضى

 ، بقـالـه عن 31099 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قدره صبحى عصام االء -  135

 قدره حافظ صبحى عصام/ بملك بحرى خليج ـ الروس:  بجهة

 31134 برقم 20190310 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى عبدالمجيد محمد عبدربه محمد -  136

 الحيص وسعد محمد اميره/ بملك النجارين حى ـ ابوحالوه شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 عن 31202 برقم 20190319 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرضاوى السيد محمد السيد السعيد -  137

 القرضاوى محمد السيد حماده/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 محل عن 31230 برقم 20190324 فى قيد ، 750000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابوزيد حمدى سهير -  138

 موسى ابوزيد حمدى سهير/ بملك المسيرى قرية:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وتربية لتجارة مزرعة/ بنشاط اخر رئيسى

 تجارة عن 31109 برقم 20190304 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عطيه عاطف السيد -  139

 همام ودمحم فكرى/ بملك ابوعيطه محرم طريق:  بجهة ، صحيه وادوات سيراميك

 تجارة عن 31118 برقم 20190305 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابونار حلمى حسن عالء -  140

 حرفوش ابراهيم محمد هشام/  بملك_  برمبال:  بجهة ، خضروات

 حظيره عن 31129 برقم 20190307 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى احمد احمد محمد -  141

 هاللى هاللى يوسف سعيد/  بملك_  ابيانه:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 بيع عن 31176 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ابراهيم احمد جمال والء -  142

 ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد/ بملك القبليه الفقهاء ـ غالى عزبة:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 31224 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العسكرى عبداللطيف عباس محمد اسالم -  143

 ابوشادى محمد عبدالستار عفاف/ بملك الشركات شارع من متفرع عسكر مسجد شارع:  بجهة ، غذائيه مواد تجارة عن

 محل عن 31230 برقم 20190324 فى قيد ، 750000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابوزيد حمدى سهير -  144

 مواشى مزرعة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وتربية لتجارة مزرعة/ بنشاط اخر رئيسى

 بتاريخ 65589 رقم تحت ومقيد محمد برهامى محمود عاصم/ بملك العشه تقسيم ـ عرابى احمد شارع مقره كائن وتجارتها
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 عن 31243 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم سالم عبدالحفيظ عادل -  145

 عبدالدايم سالم عبدالحفيظ/ بملك الغربيه ابوعليوه قرية:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 31257 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالغنى صالح روعم -  146

 البستاوى على عبده محمد/ بملك الفتح شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 مكتب عن 31279 برقم 20190331 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه جمعه السيد مغازى محمد -  147

 عبدالشافى رياض محمد مبروكه/  بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ،(  والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  واعالن دعايه

 عن 31126 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومرزوقه محمد عبدالمقصود احمد -  148

 فضل احمد الدين محى قاسم/ بملك الشهداء شباس:  بجهة ، زراعيه االت غيار قطع تجارة

 عن 31164 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على حامد عبدالعزيز حامد -  149

 كرب داود بسيونى سليمان/  بملك الرى هندسه خلف:  بجهة ، المواشى وتربيه لتجارة حظيره

 عن 31214 برقم 20190320 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار رزق محمد عبدالمحسن ريحاب -  150

 زيدان عبدالمجيد محمد عصام/ بملك الورق ـ التبع قرية:  بجهة ، وتموين بقـالـه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 31264 برقم 20190327 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوريشه احمد ابواليزيد اسماعيل محمد -  151

 خليفه حسان على كاميليا/ بملك قبريط:  بجهة ، صحيه ادوات تجارة عن

 عن 31097 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى على مسعد مرشدى محمد -  152

 ابوناصر محمد السعيد ابراهيم/  بملك قبلى خليج ـ الدقاينه:  بجهة ، حدايد و بويات تجارة

 عن 31177 برقم 20190317 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم -  153

 مرعى ابراهيم محمد عبدالحميد وائل/ بملك التفتيش ـ الجالء شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس بيع

 تجارة عن 31240 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عبدالرحمن رمضان سالم -  154

 عوض ابراهيم عبدالعظيم زينب/ بملك شالما اصالح ـ ابوالعزايم:  بجهة ، وشحوم زيوت

 محل عن 23614 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد محمد ابراهيم -  155

 جعفر محمد جوده ابراهيم/  بملك دميس كوم ارض الهكس طريق:  بجهة ، الملح ماعدا غذائيه مواد تعبئه/  بنشاط اخر رئيسى

 ورشة عن 31188 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل سعيد الشحات ايمان -  156

 عبدالجليل محمد طارق/  بملك الكهرباء شبكه بجوار/ الجديده الصحى الصرف محطة شارع:  بجهة ، افران يعوتصن معادن تشكيل

 طاسه

 عن 31199 برقم 20190319 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعده ابو ابراهيم زكي ثروت محمد -  157

 سعده ابو ابراهيم زكي ثروت/ بملك_ عيمن حاره_ الشركات/ شارع:  بجهة ، حدائق وتنسيق صيانه

 مخبز عن 31247 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم رمضان محمد محمد -  158

 سالم عبدالحليم محمد عبدالحليم/ بملك الجديد السوق خلف بورسعيد شارع 73:  بجهة ،(  يدويه ومخبوزات فطائر تسوية)  يدوى

 معرض عن 31275 برقم 20190331 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مليحه عبدالرحيم جالل سعيد -  159

 الديباوى عبدالجواد عزميه/ بملك مطوبس فوه طريق الرميلى:  بجهة ، السيارات لتجاره

 تجارة عن 31111 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى عبدالحليم محمود سهام -  160

 عبدالحليم محمد السيد ملكه/  بملك المدينه سنهور_  السوق شارع:  بجهة ، خردوات

 محل عن 31149 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى ابراهيم كرم رامى -  161

 عبدهللا حموده عبدالمجيد/  بملك_  بالبرم قرية/  السادات شارع:  بجهة ، جزاره

 محل عن 23614 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد محمد ابراهيم -  162

 طريق مقره كائن ارز مضـرب/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، الملح ماعدا غذائيه مواد تعبئه/  بنشاط اخر رئيسى

 الدين محى موسى احمد محمد/  بملك دميس كوم ارض الهكس

 مزرعة عن 31232 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان عمر نبيل هالل -  163

 زيدان عمر نبيل/ بملك قابل عزبة:  بجهة ، المواشى وتسمين وتربية لتجارة

 تعبئة عن 31255 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  ابوالحسن على محمد فتحى -  164

 القونى بيومى مرسى صبرى/ بملك القصابى:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف

 محل عن 26461 برقم 20190326 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد شريف -  165

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير تيراداس مكتب/  بنشاط اخر رئيسى

 محمد مهدى سعد توفيق/ بملك البحريه الزياتين:  بجهة ، لذلك

 محل عن 26461 برقم 20190326 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد شريف -  166

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط اخر رئيسى

 تحت ومقيد عبدربه احمد سعد محمد/ بملك المدارس شارع مقره كائن محمول تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، لذلك

 2016/12/4 بتاريخ 26461 رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مصنع عن 31208 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا محمد نصر سالمه ابرج -  167

 عرفه غريب محمد يوسف/ بملك القضابه ترعة:  بجهة ، غزل

 عصاره عن 31101 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكردى محمد حسن زينب -  168

 موسى محمد صالح عبدهللا/  بملك الصف عزبه:  جهةب ، قصب

 عن 31182 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم محمد محمد شعبان مصطفى -  169

 دىالصر على عبدالفتاح محمد السيد/  بملك عبدالعزيز شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 عن 31198 برقم 20190319 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرشيدى ابراهيم عزوز عزيزه -  170

 مندور عبدالحميد طارق/ بملك عبدالناصر جمال شارع الشعبيه المساكن:  بجهة ، سريعه ووجبات ومشويات مجمده لحوم تجارة

 محمد

 عن 31116 برقم 20190305 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالملك السيد ابراهيم سامى -  171

 عبدالملك السيد ابراهيم سامى/ بملك العجوزين ـ البالبسه:  بجهة ، ارز مضرب

 قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المكاوى عبدالحى عبدالمطلب عبدالعاطى)  االعالف لتصنيع المكاوى -  172

 اسماعيل امين محمد/  بملك القبليه الفقهاء قريه:  بجهة ، اعالف مصنع عن 31156 برقم 20190312 فى

 بقـالـه عن 31236 برقم 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضى عبدربه متولى عبدربه -  173

 ابوغازى عبدالحميد متولى احمد/  بملك شرق قومسيون ـ الفران:  بجهة ،

 عن 31235 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعناوى هللا فتح محمود محمد -  174

 الشنتورى على سعيد محمد/ بملك حموده ارض ـ المحكمه شارع:  بجهة ، توكتوك بيع معرض

 تجارة عن 31278 برقم 20190331 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم على بشرى امونه -  175

 قالشه عبدربه محمد طلعت/ بملك العجوزين:  بجهة ، وزيوت وبطاريات كاوتش

 عن 31165 برقم 20190313 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى جمعه السيد احمد عصام -  176

 خليفه السيد فتحى الدينعماد/  بملك الصحاره:  بجهة ، بالستيك اكياس مصنع

 عن 31165 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى جمعه السيد احمد عصام -  177

 خليفه السيد فتحى عمادالدين/  بملك الصحاره:  بجهة ، بالستيك اكياس مصنع

 عن 31211 برقم 20190320 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زلهف مرسى الشافعى عبدالغنى -  178

 زلهف مرسى الشافعى احمد/ بملك السالميه:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 بقـالـه عن 31271 برقم 20190328 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موينه محمد حسن عصمت -  179

 واخوته الغزولى عبدالسالم ابوالمكارم رضا/ بملك دالناصرعب جمال)  البحر شارع:  بجهة ، وتموين

 عن 31152 برقم 20190311 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيوان صالح محمد صالح مدحت -  180

 قرة:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما واستيراد تصدير مكتب

 كيوان محمد صالح/  بملك بحرى وقف ـ الهرضه

 ترزى عن 31237 برقم 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى محمد حمدان السعيد -  181

 جبريل بكر عبدالونيس ابوبكر/ بملك بحرى وقف ـ المحضر عزبة:  بجهة ، مالبس وتجارة

 ، عالفـه عن 31277 برقم 20190331 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز حفنى سعيدال ابراهيم -  182

 القزاز حفنى السعيد محمد/ بملك الشباسيه:  بجهة

 ، بقالة عن 31175 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطوبسى محمد محمد جمال -  183

 ابومصطفى محمد حسن سونه/ بملك_  الخضراء الجزيرة_  خشبهابو:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تجارة عن 31197 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالحميد محمد وائل -  184

 / بملك السرجه شارع ـ الكبير السوق ميدان:  بجهة ، محمول

 عن 31244 برقم 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى حسن السيد محمد نجفه -  185

 عوض ابراهيم محمد حسن/  بملك_  خميس سد قرية:  بجهة ، خردوات

 حظيرة عن 31173 برقم 20190317 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جحا هللا فتح محمد ايمان -  186

 ذكى رشاد زكى/ بملك ابوغنيمه ـ الكوديه عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 توريد مكتب عن 31239 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحبح حسن مسعود وليد -  187

 بحبح حسن على امال/ بملك قبريط:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا داخليه عماله

 برقم 20190317 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى سيداحمد ابوالنجاه الحسينى محمد -  188

 عيسى سيداحمد ابوالنجاه الحسينى محمد/ بملك ابودنيا ـ الغنايم:  بجهة ، دواجن مزرعة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 29562

 عن 31210 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم دسوقي شوقي حافظ محمود -  189

 قاسم دسوقي شوقي حافظ/  بملك_ عباس منشأه:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 برقم 20190317 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى سيداحمد ابوالنجاه الحسينى محمد -  190

 ابونيا مقره كائن عامه صيدليه/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  هةبج ، دواجن مزرعة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 29562

 2018/6/20 بتاريخ 29562 رقم تحت ومقيد الطراس عثمان رمضان عادل/ بملك مطوبس مركز

 تجارة عن 31190 برقم 20190318 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب شحاته محمد محمد السيد -  191

 قطب شحاته محمد محمد/  بملك_  جماجمون:  بجهة ، همستعمل اخشاب

 عن 31241 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن راغب ابراهيم ابراهيم -  192

 حراز عبدالحميد عبدالحميد زكى/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، عامه صيدليه

 حظيرة عن 31259 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  القصاص محمد محمد اسالم -  193

 القصاص الشناوى ابراهيم عصمت/ بملك دياى محلة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 عن 31276 برقم 20190331 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المدبولى حسين على احمد عصام -  194

 المدبولى حسين على احمد/ بملك الشباسيه:  بجهة ، احذيه ارةوتج تصليح

 عن 31112 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرم عبدالغنى عبدالمحسن محمد -  195

 مرسى مرزوق منصور مديحه/  بملك_  الفقى فدان/  العمده عزبة:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب

 حظيرة عن 31135 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضى حلمى ابراهيم لمىح -  196

 العبد احمد عبدالحميد ناديه/ بملك الصافيه:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 تجاره عن 31150 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كديره احمد ابواليزيد سعيد -  197

 كديره احمد ابواليزيد/  بملك الفتح شارع:  بجهة ، اخشاب

 بقاله عن 31193 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشرتى عبدالسالم عطيه محمد -  198

 النشرتى السعيد اشرف/  بملك - غرب قومسيون - البحريه المنشيه:  بجهة ،

 عن 31195 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم عبدالنبى محمد محمد محمد -  199

 غانم عبدالنبى محمد محمد احمد/ بملك الشابورى ارض:  بجهة ، العوادم تجارة

 محل عن 31092 برقم 20190321 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر محمد جزر عائشه -  200

 خاطر محمد جزر قطب/  بملك مالك محله:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  مالبس مشغل/  بنشاط اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 محل عن 31092 برقم 20190321 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر محمد جزر عائشه -  201

 وتصدير استيراد مكتب/   بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ،(  العسكريه مالبسال عدا فيما)  مالبس مشغل/  بنشاط اخر رئيسى

 جزر قطب/  بملك مالك محله مقره كائن لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما

 خاطر محمد

 ، بقـالـه عن 31128 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االزلى محمد شلبى شلبى -  202

 الطنايحى احمد حليمه/  بملك السكرى عزبة ـ الخضراء الجزيره:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس   قانونا به مسموح هو فيما موميهع وتوريدات عامه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه ابوالخير ابراهيم صالح محمد -  1

:  بجهة ، قانونا به مسموح هو فيما عموميه وتوريدات عامه مقاوالت عن ، 31170 برقم 20190314 فى ،قيدت 100000.000

 عيسى صابر احمد/ بملك الشركات شارع

   مالها ،رأس  قانونيا بها المسموح التجاريه التوالتوكي ارز مضرب استغالل  ،  شركة   وشركاه عطيه عبدالحميد ابراهيم -  2

 ، قانونيا بها المسموح التجاريه والتوكيالت ارز مضرب استغالل عن ، 31168 برقم 20190314 فى ،قيدت 3000000.000

 حفناوى احمد دسوقى حنان/ بملك قبريط:  بجهة

 20190307 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   وينوتم بقاله  ،  شركة   وشريكته سيداحمد احمد عبدالعظيم ماجدى -  3

 غرب قومسيون ـ القبليه المنشيه:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 31132 برقم

 الفراغات وحجز البضائع ربط بعمليات والقيام واللوجيستيات الدولى النقل اعمال  ،  شركة   وشركاه الصياد على على حسام -  4

   التجاريه التوكيالت بأعمال والقيام المختلفه البضائع وترحيل التغليف بعمليات والقيام والتفريغ الشحن بعمليات والقيام السفن على

 بعمليات والقيام واللوجيستيات الدولى النقل اعمال عن ، 31229 برقم 20190321 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس

 والقيام المختلفه البضائع وترحيل التغليف بعمليات والقيام والتفريغ الشحن اتبعملي والقيام السفن على الفراغات وحجز البضائع ربط

 المنوفى عبدالمنعم سهير/ بملك سنديون:  بجهة ، التجاريه التوكيالت بأعمال

 20190320 فى ،قيدت 900.000   مالها ،رأس   كامل الى بلدى مخبز  ،  شركة   وشريكه الكفراوى محمد محمد ياسر -  5

 الكفراوى ابراهيم محمد ناديه/  بملك دياى محلة:  بجهة ، كامل الى بلدى مخبز عن ، 31217 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   22:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القاضى السعيد عدالس ام   - 1

 نهائيا التجارة العغتزالها القيد

 وفى ،   19397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   الصعيدى عبدالهادى خضرجى ابراهيم فؤاد)  للمقاوالت الصعيدى   - 2

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ

 تم   20190303 تاريخ وفى ،   19397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى عبدالهادى خضرجى ابراهيم فؤاد   - 3

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   27403:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قبضايه عبدالغنى محمد سعيده   - 4

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   7942:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم ابراهيم الصاوى حنان   - 5

 ائيـانه التجاره العتزالها القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   23916:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد بسيونى محمد بسيونى   - 6

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190304 تاريخ وفى ،   23157:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحليمه محمد عبدالمنجى فاروق طالل   - 7

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   6410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالبر السيد عبدالبر السيد   - 8

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   30783:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ناجى حامد مهدى احمد   - 9

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   12077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرش على على زينب   - 10

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   22226:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفضالى مرسى السيد محمد مصطفى   - 11

 نهائيا التجاره العتزله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   11007:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراويله بسيونى محمد ابراهيم   - 12

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   5508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد عوض عوض ابراهيم   - 13

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   12238:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عوض ابراهيم اليمنى ارز مضرب(  الى تعدل)    - 14

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190305

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   12238:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عوض ابراهيم اليمنى(  من تعدل)    - 15

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   18646:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى محمد بوالفتوحا شريف   - 16

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   25213:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النزهى شلبى محمد احمد عزمى   - 17

 نهائيا التجارة تزالهالع القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   15285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العايشه حسن النويهى صالح   - 18

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   13426:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محسن محمد محمد ناديه   - 19

 االخر الرئيسى المحل شطب

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   16145:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مبارك محمود محمد نرمين   - 20

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم  ـ  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   19483:  برقم قيده سبق  ،  ردف تاجر  ،  عبدالمجيد ابوالمكارم ابراهيم عبدالنبى   - 21

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   14603:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العباسى على محمد محمد   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   28088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فليس محمد احمد حنان   - 23

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   30122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مندور عبدالجليل السيد حمدى محمد   - 24

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل طبش/محو

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   12967:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنفى حماده فوزى زيزى   - 25

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   16408:  برقم يدهق سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد عبدالقوى عبدالحق مسعد   - 26

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  ـ  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   21057:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه السيد السعيد محمود   - 27

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   22877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه محمد السيد والوفااب   - 28

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   11931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه عبدالحميد ابراهيم   - 29

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   26813:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رسلى بدير رسمى   - 30

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   4503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن شلبى حسن حمادى   - 31

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   21957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد على مجد محمد تامر   - 32

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   22978:  برقم قيده بقس  ،  فرد تاجر  ،  صقر محمد هللا فتح عاطف ايمن   - 33

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   23410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاويش حمدين فتحى محمد   - 34

 االخر الرئيسى المحل شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   17682:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك مدمح محفوظ امل   - 35

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   24933:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوبكر محمد عمر سوسن   - 36

 نهائيـا ارهالتج العتزاله القيد شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   30500:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحى عبدهللا حنان   - 37

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   16936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرشدى فتحى فتحى اسامه   - 38

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   21698:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زياده محمد محمد صباح   - 39

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   4811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجداوى احمد سالم احمد   - 40

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   6501:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النحاس مصطفى احمد ثريا   - 41

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   13778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ويسع محمود حسين هدى   - 42

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم ـ

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   16873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد محمود احمد   - 43

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   23426:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمروسى ابوالنجاه محمد يوسف   - 44

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   12340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزهيرى احمد حامد راويه   - 45

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم ـ

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   23950:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطا حسن عبدالمجيد منى   - 46

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   19108:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،  ابوديب محمد ابراهيم جالل   - 47

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   7753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالضراير رجب ربيع محمد   - 48

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   27297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد بحر نياظ محمد   - 49

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   6420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالمكارم سعيد حماده   - 50

 نهائيـا التجاره العتزاله لقيدا شطب

  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   12375:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجا احمد امين الدين عالء   - 51

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   4425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجناينى مبروك ابراهيم محمد السيد   - 52

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   9614:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحله حسن احمد منال   - 53

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 تم   20190327 تاريخ وفى ،   26531:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهابوسال محمد خميس نصر هانى   - 54

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   24205:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الشربينى عبدالكريم على   - 55

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20190327 تاريخ وفى ،   25080:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعاطى عبدالواحد عبدالواحد سهير   - 56

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190327 ريختا وفى ،   18036:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ماجور هللا فتح فؤاد جابر   - 57

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   28944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قطب السيد محمد ايمن   - 58

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   14078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى هللا عبد حامد فتحى   - 59

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190328 تاريخ وفى ،   21862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغزولى محمد عبدالسالم ابوالمكارم   - 60

 التاجر لوفاه القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   28801:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك محجوب محجوب محجوب   - 61

 نهائيـا التجاره العتتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   26193:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالدايم احمد فرج فرج   - 62

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  31012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغروبى محمد بسيونى الجوهرى احمد -  1

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

 رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  22767 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى عبدالفتاح احمد نبيل محمد احمد -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  29447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كليب السيد محمد عبدالحليم -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  11866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محارب عجيب نعيم -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  14654 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمرى اسماعيل جابر النبى عبد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  19481 برقم قيده قسب ،، فرد تاجر  سعد قطب عبدالعزيز نجاح -  6

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  18646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى محمد ابوالفتوح شريف -  7

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  22304 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وحد عمر ابراهيم فاروق فاروق -  8

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  22459 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  عشيبه عبدالمنعم على عبدهللا -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  23745 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى محمد محمد فريد محمد -  10

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

 ، تاريخ وفي  21149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   حماد عبدالفتاح محمد عبدالغنى)  لالعالف الحماد(  الى تعدل)  -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307

 تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  21149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد عبدالفتاح محمد عبدالغنى(  من تعدل)  -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  9516 قمبر قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالوهاب محمد يسرى -  13

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

 وفي  25846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   هللا جاب عطيه عبدالعال الدين بهاء)  ومجوهرات مصوغات(  الى تعدل)  -  14

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال سرأ تعديل تم  20190307 ، تاريخ

 ، تاريخ وفي  25846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   من تعدل)  هللا جاب عطيه عبدالعال الدين بهاء(  من تعدل)  -  15

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307

  25846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب عطيه عبدالعال الدين بهاء الصاغه ومجوهرات مصوغات(  الى تعدل)  -  16

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190308 ، تاريخ وفي  23182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكى احمد مداح عالء -  17

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف ، المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  13426 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محسن محمد محمد ناديه -  18

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  20433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس رجب محمد ابراهيم -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  6857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نافع محمد محمد عثمان -  20

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  20625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جهاوى الوهاب عبد طه الدمرداش -  21

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

 فرد تاجر(   عطيان محمد ابراهيم عماد)  ومكسرات بن ومحمصه غذائيه مواد وتوزيع وتغليف لتعبئة العطيان(  الى تعدل)  -  22

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   أشيرالت وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  23655 برقم قيده سبق ،،

  جنيه  10000.000، ماله

 رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  23655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيان محمد ابراهيم عماد(  من تعدل)  -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  14289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زويل محمد السعيد دمحم السعيد -  24

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  30504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النفياوى محمد عالم شعبان محمد -  25

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تاريخ وفي  25497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   فايد مرسى محمد عبدالعظيم محمد)  للحلويات فايد مصنع(  الى تعدل)  -  26

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ،

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  25497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد مرسى محمد عبدالعظيم محمد -  27

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

 المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  19213 برقم قيده سبق ،، فرد رتاج  ماضى ابراهيم بيومى ابراهيم نادر -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  26410 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور احمد السعيد اشرف -  29

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

 المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  19058 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالمنصف يسرى صالح -  30

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  31125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نقشال بيومى محمد محمد عمر -  31

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  23314 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غندر عبدالحميد رياض عبدالحميد -  32

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير صفو

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  19023 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطور احمد سيد على عيسى -  33

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

 رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  23161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيع عبدالحليم محمد  عبدالحليم على -  34

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

 المال رأس تعديل مت  20190311 ، تاريخ وفي  31130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ احمد كامل فكرى فتحى محمد -  35

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  31108 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البستاوى احمد احمد عاطف رانيا -  36

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  31072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المالح احمد محمد مسعد محمد -  37

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

 المال رأس تعديل تم  20190312 ، ريختا وفي  30856 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى عبدالحى عبدالحى ممدوح -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  10219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين تاج ابراهيم عبدالمجيد سند -  39

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  25497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد مرسى محمد عبدالعظيم محمد -  40

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

 تاريخ وفي  25497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   فايد مرسى محمد معبدالعظي محمد)  للحلويات فايد مصنع(  الى تعدل)  -  41

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190312 ،

 رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  10768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرب محمد السيد السعيد(  من تعدل)  -  42

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 ، تاريخ وفي  10768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   عرب محمد السيد السعيد)   الكهربائيه لالجهزه عرب(  الى تعدل)  -  43

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال سرأ تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  16856 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن حسن سعد عباده -  44

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  25174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المحيص السيد السعيد محروس السعيد -  45

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  30821 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر محمد فوزى رانيا -  46

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  29934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعليان يوسف حسن محمد حسن -  47

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

 رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  26874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ونهليم برهامى عبدالعزيز الدين صالح -  48

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

 لالما رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  11481 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناط حسن المنعم عبد حسن محمد -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  19579 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالخير ابوشعيشع محمد امال -  50

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  30674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزقيلى ابراهيم الدين حىم محمد -  51

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  27925 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش عبدالعاطى ابراهيم احمد -  52

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  30622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المقدم محمد عزيز محمد -  53

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  26740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النقيطى محمد عبدالنبى الفت -  54

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  26740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النقيطى محمد عبدالنبى الفت -  55

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم  20190317 ، تاريخ وفي  9882 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم عبدالوهاب عبدالوهاب محمد(  من تعدل)  -  56

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

 تاريخ وفي  9882 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   عبدالحليم عبدالوهاب عبدالوهاب محمد)  للمحمول عبدالحليم(  الى تعدل)  -  57

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ،

 تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  24027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالسالم رمضان ربيع(  نم تعدل)  -  58

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 قيده سبق ،، فرد تاجر(   من تعدل( )  الحبال عبداللطيف سعد)  والتصدير واالستيراد الصوف لغزل الحبال(  الى تعدل)  -  61

 ماله رأس ليصبح لمالا رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  6846 برقم

  جنيه  250000.000،

  20190317 ، تاريخ وفي  6846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   من تعدل)  الحبال اسماعيل عبداللطيف سعد(  الى تعدل)  -  62

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

(   الحبال اسماعيل عبداللطيف سعد)  الصناعيه وااللياف االقطان عوادم ونسل وكارد وتفتيح ونسج لغزل الحبال(  الى تعدل)  -  63

 ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  6846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر

  جنيه  250000.000، ماله رأس

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  6622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم احمد محمد عزيزة -  64

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال أسر تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  29186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد عمر عبدالعزيز عمر -  65

  جنيه  19000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  31106 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحيطاوى محمد مختار عصام -  66

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

 المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  31164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على حامد عبدالعزيز دحام -  67

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  30893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزعيقى حسن عبدالسالم هناء -  68
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،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  23403 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دسوقى عبدالمجيد حماده هانم -  70

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  31181 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد الدمرداش مراد -  71

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

 ، تاريخ وفي  15103 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار محمد عبدالفتاح محمد الحمد شيبه عمرو(  الى تعدل)  -  72

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح لمالا رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321

 ، تاريخ وفي  15103 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  من تعدل) النجار محمد الفتاح عبد محمد الحمد شيبه عمرو -  73

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321

 قيده سبق ،، فرد تاجر(  النجار محمد عبدالفتاح محمد الحمد شيبه عمرو) والتصدير لالستيراد النجار مكتب (الى تعدل)  -  74

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  15103 برقم

  جنيه  12000.000،

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  22632 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  الديب عبدالفتاح ابراهيم محمد -  75

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  22540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس احمد عتمان احمد -  76

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل :  التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  16341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل محمد ابراهيم محمد -  77

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  30892 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السواق السيد ابراهيم ريحاب -  78

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  31225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الناعم على احمد سعد جميل -  79

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

 ، تاريخ وفي  28219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   البناوى سليمان عبدالمجيد سعيد محمد)  السيارات لتجارة البناوى -  80

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325

 المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  24954 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى ابراهيم محمد ابراهيم السيد -  81

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ فيو  30729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا حسب عبده محمد عبده -  82

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  29825 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد محمود عبدالعاطى رجاء -  83

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  24442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موميه محمد صالح اشرف -  84

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  27135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم عبدالفتاح رفعت وليد -  85

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

 ، تاريخ وفي  27135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   هاشم عبدالفتاح رفعت وليد)  والتصدير لالستيراد وليد(  الى تعدل)  -  86

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326

 تم  20190326 ، تاريخ وفي  28588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاويش عبدهللا احمد شتا يحى خالد(  من تعدل)  -  87

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

 ، تاريخ وفي  28588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   جاويش عبدهللا احمد شتا يحى خالد)  لاللبان جاويش(  الى تعدل)  -  88

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  19317 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعزيز محمد على -  89

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

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  28508 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعبدهللا جاد عجيب محمد -  90

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  21649 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االنه ابراهيم السيد نبيله -  91

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  24135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداالغفار عبدالرحمن فرج فرحات -  92

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  16493 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى محمد محمد محمد احمد -  93

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  26090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى صبرى السيد خالد -  94

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  16629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ايهنو احمد على خيرى منى -  95

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  9481 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه محمود عبدالرحمن حسام -  96

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190301 تاريخ وفي 31135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى حلمى ابراهيم حلمى -  1

 العبد احمد عبدالحميد ناديه/ بملك فيهالصا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للو عبدالحميد عبدالحميد محمد -  2

 شلبى سعد سعد/  بملك المستشفى شارع من متفرع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31103    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، العزابى مصطفى عبدالحفيظ سعيد -  3

  الديشى عبدالعاطى محمد/ بملك القضابه ترعة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى على مسعد مرشدى محمد -  4

 ابوناصر محمد السعيد ابراهيم/  بملك قبلى خليج ـ ينهالدقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 15082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزور هنداوى رفعت محمود -  5

 ابوزور هنداوى رفعت صبحى/ بملك الجمعيه منطقة ـ مجر كفر(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيشه عبدالرحمن عيلاسما مخيمر -  6

 الشنتورى على سعيد احمد/  بملك حموده ارض ـ المحكمه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسعد زكريا اسعد سامى -  7

 بولس لبيب عبدالمسيح ثريا/  بملك الجيش شارع/  أ/  316 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى احمد عمر احمد السيد -  8

  الجربه عباس عون وسام/  بملك العجوزين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد سميح عبده -  9

 ابوناصر محمد السعيد محمد/ بملك قبلى خليج ـ الدقاينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدره صبحى عصام االء -  10

 قدره حافظ صبحى عصام/ بملك بحرى خليج ـ الروس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 22459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشيبه عبدالمنعم على عبدهللا -  11

  عشيبه معبدالمنع على/ بملك بحرى خليج ـ الزورات(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 25472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطب عبدالفتاح فؤاد سعيد -  12

 القطب عبدالفتاح فؤاد عادل/ بملك الوليد بن شارع 2 رقم( الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى محمد حسن زينب -  13

  موسى محمد صالح عبدهللا/  بملك الصف عزبه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالوهاب صالح فرحات حسن -  14

 الفقى عبدالباعث حسن عبدالباعث/ لكبم الفقى عبدالباعث عزبة ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 31100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم انور لطفى الدين عز -  15

 الخطيب محمد سعد/ بملك الخطيب شارع ـ الموظفين تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى حسين مصطفى محمد احمد -  16

  جمعه على فرحات حمدى/ بملك يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى عبدالحليم محمود سهام -  17

 عبدالحليم محمد السيد ملكه/  بملك المدينه سنهور_  قالسو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى على على محمد -  18

 رقم تحت ومقيد النزهى على على/ بملك المحكمه شارع مطوبس مقره كائن موبيليا معرض/  بنشاط فرع محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/3/4 بتاريخ 30441 تابع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى عبدالعليم محمد اسالم -  19

  بحيرى عبدالعليم محمد/ بملك الغفران شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31109    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، خليل عطيه عاطف السيد -  20

  همام محمود فكرى/ بملك ابوعيطه محرم طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى على على محمد -  21

  النزهى لىع على/ بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنضر حسن عامر عامر -  22

 النضر ابو حسن عامر عامر تامر/  بملك_  المندوره قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرم عبدالغنى عبدالمحسن محمد -  23

 مرسى مرزوق منصور مديحه/  بملك_  الفقى فدان/  العمده عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحيطاوى محمد مختار عصام -  24

 الخانكى كمال كمال محمود/ بملك النيل جسر شارع ـ ابوعلى محلة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 31110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عبدالرؤف عبدالعزيز مسعود احمد -  25

 الجوهرى ابراهيم عبداللطيف فضليه/  بملك الشريف حى( _ يوليو23) الشركات شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونار حلمى حسن عالء -  26

 حرفوش ابراهيم محمد هشام/  بملك_  برمبال ،:   الـتأشير

،  وانالعن تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 18646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد ابوالفتوح شريف -  27

  القرضاوى عثمان محمد فوقيه/ بملك المدينه سنهور ـ الجبس عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 18646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد ابوالفتوح شريف -  28

  2019/3/5 بتاريخ 7958 رقم محو بأمر بوشط النشاط تعديل بعد االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 29611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبدالحميد احمد عبده محمد -  29

 حسانين رسالن محمد عبدالستار/  بملك السمك سوق شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 13217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد أحمد أيمن -  30

  صالح على متولى عبدالمولى عبدالحميد/ بملك دمرو بورصة فى قبلى 12 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  لعنوانا تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 13217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد أحمد أيمن -  31

 نبيه احمد/ بملك سالم سيدى مركز العمار طريق اول دمرو مقره كائن عموميه توريدات/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

 2006/11/27بتاريخ 13217 رقم تحت ومقيد خميس عبدالغنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 28196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابى محمد عبدالمنعم محمد حماده -  32

  هيكل ابوعطيه ابوعطيه سمير/ بملك االندلس فرن امام ـ الشريف حى ـ الشركات شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جنيد محمد محمد -  33

 عبدالخالق احمد فتحيه/ بملك المشارقه كفر ـ الصحيه الوحده شارع ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه محمد محمد سهير -  34

  سليمان على السيد سمير/ بملك المسيرى عزبة ـ دمرو ،:   الـتأشير

 20190305 تاريخ وفي 31120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السيارات لتجارة)  محمود عبدالسالم سمير عبدالسالم -  35

 فرج عبدهللا رزق محمد/  بملك_  الكبرى المفتى قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد عبدالعزيز عبدالعزيز -  36

 عليق عاطف اوسام/  بملك_  جناج منية ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمد رشاد رضا -  37

  بملكـه/  الناحيه داير  شارع(  الى تعدل)  ،

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى هللا عوض ابراهيم سامى -  38

 شلبى هللا عوض ابراهيم/ بملك المندوره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك السيد ابراهيم سامى -  39

 عبدالملك السيد ابراهيم سامى/ بملك العجوزين ـ البالبسه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 13217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد أحمد أيمن -  40

  خميس عبدالغنى يهنب احمد/ بملك دمرو ـ العمار طريق سالم سيدى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 13217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد أحمد أيمن -  41

 عبدالحميد/ بملك دمرو بورصة فى قبلى 12 رقم محل دمرو مقره كائن اسماك حلقة بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/3/5 بتاريخ 13217 تابع رقم تحت ومقيد صالح على متولى عبدالمولى

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 31119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك عبدالعزيز فتحى رشدى محمد -  42

 عبدالملك عبدالعزيز فتحى فهمى/ بملك العجوزين ـ البالبسه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 14654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمرى اسماعيل جابر النبى عبد -  43

  بملكـه/  قرطبه برج الشركات شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 31123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى محمد محمد اسالم -  44

 النزهى محمد محمد محمد/ بملك_  برمبال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 31126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومرزوقه محمد عبدالمقصود احمد -  45

  فضل احمد الدين محى قاسم/ بملك الشهداء شباس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 31122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هىالنز محمد محمد كامل -  46

  النزهى محمد محمد محمد/ بملك برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 31124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد احمد محمود -  47

 رضوان حسن السعيد محمد/  بملك_  مهيب ةنظار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 31125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشالن بيومى محمد محمد عمر -  48

  ابوالحسن حسن حسن فاطمه/ بملك شمشيره ـ البحر جسر شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 15332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىابودسوق ابراهيم محمد عبدربه شيماء -  49

  هالل محمد الدين بهى مصطفى/ بملك القصابى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 30250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد شحاته سعيد -  50

  عبدالعال مصطفى محمد مصطفى/  بملك شتا الدين محى شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 31127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزلى حسن محمد شلبى محمد -  51

 شراقى فىمصط الحاج سليمه/ بملك الخضراء الجزيره ـ السكرى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 31131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البديوى جابر السيد نعمه -  52

 البديوى جابر السيد/  بملك الفتح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 31128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزلى محمد شلبى شلبى -  53

  الطنايحى احمد حليمه/  بملك السكرى عزبة ـ الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 31130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد كامل فكرى فتحى محمد -  54

  الشيخ فكرى ىفتح/ بملك ابودراز طريق السودان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 31129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى احمد احمد محمد -  55

 هاللى هاللى يوسف سعيد/  بملك_  ابيانه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 30992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى محمد نصر سعد سلوى -  56

  الزهيرى حامد احمد حامد/ بملك العجوزين ـ الخطاب بن عمر شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 20433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس رجب محمد ابراهيم -  57

 الدخاخنى على فتحى محمد/  بملك موسي حىفت شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 31134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى عبدالمجيد محمد عبدربه محمد -  58

 الحيص وسعد محمد اميره/ بملك النجارين حى ـ ابوحالوه شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 13426    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، محسن محمد محمد ناديه -  59

 2019/3/10 بتاريخ 7966 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 31138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى حسن عبدالكريم بستانى -  60

 زهره محمد السعيد هاجر/ بملك بحرى خليج ـ الروس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 31133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشرى ابراهيم ابراهيم وفاء -  61

  يدوعب محمد السعيد سعد/ بملك العجوزين ـ النوايجه ـ عبدالصمد عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 4772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا عبدالغنى ابوالفتوح السعيد -  62

   زهران عمر عبدالعال فتحى/ بملك(  المالحه)  البحريه الفقهاء(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 31139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عطيه عيد فاطمه -  63

 دشيشه احمد ابراهيم حسن/  بملك_  الشخلوبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 31136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس على هاشم حمزه على -  64

 عباس على هاشم حمزه/ بملك لصنايعا مدرسة شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 25493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنيت عرجاوى محمد عبدالنبى سالم -  65

  شنيت محمد عبدالنبى السيد/ بملك الفضالى مصنع امام مطوبس فوه طريق فوه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 7214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العابدين ينز صالح -  66

  سيداحمد عبدالحميد هناوه/ بملك الحدادى دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 20993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد ابراهيم الشناوى السيد -  67

  عبدالرحمن العابدين زين فاديه/  بملك الجيش شارع من متفرع السالم شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 31137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبداللطيف محمد رأفت -  68

 الصباغ عبداللطيف شعبان خالد/  بملك_ رمج كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عيسى محمد خالد -  69

 القلماوى عبدالشافى كمال/  بملك الشركه ارض_  محرم طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31143    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، صالح عبدربه جمعه محمد -  70

 خليل محمد كمال عزمى/  بملك المندوره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كديره احمد ابواليزيد سعيد -  71

 كديره احمد ابواليزيد/  بملك الفتح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى على على محمد -  72

 البيلى سعد شحاته شيماء/  بملك المحكمه طريق عبدالناصر جمال شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعمى سليمان محمد محمد -  73

/  بملك - بنين والثانويه التجاره مدرسه بجوار - عبدالناصر وجمال المستشفى/  شارع من متفرع - مطوبس بندر ،:   الـتأشير

 عتمان ابراهيم ابراهيم خضره

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31149    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، الشهاوى ابراهيم كرم رامى -  74

 عبدهللا حموده عبدالمجيد/  بملك_  برمبال قرية/  السادات شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان صالح محمد صالح مدحت -  75

  كيوان محمد صالح/  بملك بحرى وقف ـ الهرضه قرة ،:   رالـتأشي وصف

 تاجر ،(  عطيان محمد ابراهيم عماد)  ومكسرات بن ومحمصه غذائيه مواد وتوزيع وتغليف لتعبئة العطيان(  الى تعدل)  -  76

 بملك البلد شالما(  الى دلتع)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 23655    برقم قيده سبق  ، فرد

 عطيان محمد ابراهيم عماد/

 تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 23655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيان محمد ابراهيم عماد(  من تعدل)  -  77

 عطيان محمد ابراهيم عماد/ بملك البلد شالما(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على متولى لمولىعبدا عادل -  78

  على عبدالمولى عبدالحميد/  بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  نالعنوا تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلهبى عبدالسالم محمد نبيه -  79

 مرزوق محمد عبدالحميد محمد/  بملك_  بحرى خليج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 29508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، براغيت احمد احمد محمود -  80

 غباشى عبده ابراهيم محمد/ بملك المدارس شارع ابوعلى محله(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 23161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع عبدالحليم محمد  عبدالحليم على -  81

 ربيع عبدالحليم محمد عبدالحليم حمدى/ بملك شابه ـ الجمايله ـ ابوحسين عبدهللا موسى عزبة(  الى تعدل) ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وضع متولى السيد احمد -  82

 عوض متولى السيد احمد/  بملك_  النوايجه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد احمد فكرى جابر -  83

 العباسى محمد احمد/  بملك دسوق موقف خلف ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى على على محمد -  84

 البيلى سعد شحاته شيماء/  بملك المحكمه طريق عبدالناصر جمال شارع(  الى تعدل) ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد وفيقت محمد مدحت -  85

 دسوقى محمد توفيق محمد/  بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 31140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد ابراهيم احمد -  86

 حبيب محمد السيد نعيمه/  بملك_  ابوعلى محلة ،:   الـتأشير وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو
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 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 29562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى مدسيداح ابوالنجاه الحسينى محمد -  119

 رمضان عادل/ بملك مطوبس مركز ابونيا مقره كائن عامه صيدليه/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  2018/6/20 بتاريخ 29562 رقم تحت ومقيد الطراس عثمان

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 31179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبياوى انور الحسينى محمود -  120

  منيسى على محمد هشام/  بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 31176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم احمد جمال والء -  121

 ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد/ بملك القبليه الفقهاء ـ غالى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 29562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سيداحمد ابوالنجاه الحسينى محمد -  122

/ بملك مطوبس مركز ـ ابودنيا  ـ الغنايم مقره كائن اجندو مزرعة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 2019/3/17 بتاريخ 29562 تابع رقم تحت ومقيد عيسى احمد سيد ابوالنجاه الحسينى محمد

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 31177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم -  123

 مرعى ابراهيم محمد عبدالحميد وائل/ بملك التفتيش ـ الجالء شارع ،:   رالـتأشي وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 31174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد محمود محمد -  124
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 السيد محمد عبدالمنصف سمير/  بملك_  دمرو_  العوضى ،:   الـتأشير وصف، 
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 31186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه عباس سعيد عباس -  131
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 31182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد محمد شعبان مصطفى -  135
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،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 31185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير محمد خيرى محمود محمد -  136
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،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 31183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمد شعبان عبدهللا -  137

 خليفه ابراهيم محمد سامح/  بملك - دياى محله - الوحده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 23410    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاويش حمدين فتحى محمد -  138

 2019/3/18 بتاريخ 7984 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل الغاء تم  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 31188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل سعيد الشحات ايمان -  139

 طاسه عبدالجليل محمد طارق/  بملك الكهرباء شبكه بجوار/ الجديده الصحى الصرف محطة شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 31191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص ابراهيم ابراهيم توفيق -  140
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 /  بملك السرجه شارع ـ الكبير السوق ميدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف علي عرفه احمد -  143

 الدين شرف علي عرفه اسامه/  بملك_  الحصه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوي الحميد عبد يدالسع امل -  144

 الخطيب العزيز عبد حازم/  بملك_ الكشله_ زعلوك عبده/ شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد منتصر ايمن -  145

 نافع منتصر امير/بملك_  بورسعيد/ شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالنبى محمد محمد محمد -  146

 غانم عبدالنبى محمد محمد احمد/ بملك الشابورى ارض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو ابراهيم زكي ثروت محمد -  147

 سعده ابو ابراهيم زكي ثروت/ بملك_ نعيم حاره_ الشركات/ شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 30184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب عبدهللا احمد الدين صالح الهام -  148

 الزعيقى محمد رأفت/ بملك قبلى خليج المصرى عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصايه محمد محمد احمد -  149

 عصايه محمد محمد محمد/  لكبم_  السالميه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالبارى عبدالاله ناهد -  150

 البرجيسى محمود محمود حماده/ بملك رشيد معدية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31205    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، عطيه سيداحمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد -  151

 عطيه الحميد عبد العزيز عبد هشام/ بملك_  هللا نصر/شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 12223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العكيه احمد ابراهيم ابراهيم -  152

 زيتون فرن امام كوزو شارع البساتين حى سواده منطقة مقره كائن خيوط زوى مصنع/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   تأشيرالـ

         2019/3/21 بتاريخ 8880 رقم تحت وقيد 427 برقم اودع العكيه احمد ابراهيم ابراهيم/ بملك البستان شارع امتداد

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرضاوىال السيد محمد السيد السعيد -  153

 القرضاوى محمد السيد حماده/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى ابراهيم عزوز عزيزه -  154

 محمد مندور عبدالحميد طارق/ بملك عبدالناصر جمال شارع الشعبيه المساكن ،:   الـتأشير صفو

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سيداحمد منصور محمد -  155

 رمنصو سيداحمد منصور حمدى/  بملك الفقى فدان قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى حماده فوزى زيزى -  156

 السيد مدحت اسماء/ بملك عباس منشأة ـ السبعين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 31208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا محمد نصر سالمه جابر -  157

 عرفه غريب محمد يوسف/ بملك القضابه ترعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 9858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم عبدالحميد محمد فتحيه -  158

  بملكها/  بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لهفز مرسى الشافعى عبدالغنى -  159

 زلهف مرسى الشافعى احمد/ بملك السالميه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس احمد رزق محمد -  160

 السيد طه العظيم عبد عصمت/ بملك_  المدينه سنهور ، :  الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد مصطفي السيد -  161

 شحاته مصطفي السيد محمد/ بملك_  العلوي مساكن خلف_ حمد فتحي/ شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار رزق محمد حسنعبدالم ريحاب -  162

  زيدان عبدالمجيد محمد عصام/ بملك الورق ـ التبع قرية ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد احمد حميده محمد -  163

 السقا محمد احمد حميده/بملك_  مغيزل برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمود محمد حسن طارق -  164

 عامر رمضان فاروق ماجده/ بملك العجوزين ـ الطوانسى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشدي فتحي فتحي اسامه -  165

 جويره الفتوح ابو سيداحمد باسم/ بملك_  بريدعه/ الفرس جزيره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم دسوقي شوقي حافظ محمود -  166

 قاسم دسوقي شوقي حافظ/  بملك_ عباس منشأه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 9858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم عبدالحميد محمد فتحيه -  167

 9858 تابع رقم تحت ومقيد بملكها بورسعيد شارع مقره كائن الخيش لتجارة مخزن/  بنشاط للقيد تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/3/20 بتاريخ

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخينى مصرى طاهر حنان -  168

 ىالزعيق موسى حسين محمد/ بملك الصديق ابوبكر ـ المرشد منية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 31219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا احمد نعمان صبحى احمد -  169

  شلبى عبدالحليم خالد/ بملك ابيانه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس رزق هنداوى رحاب -  170

  البحيرى محمد ربيع ماهر/ بملك البحيرى قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناعم على احمد سعد جميل -  171

  اسماعيل احمد احمد سعد/  بملك البحيرى عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد لسيدا على احترام -  172

 عبيده عطيه سوزان ، ياسر ، محمود ، محمد ، رضا/  بملك تيدا ،:   الـتأشير وصف

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( جارالن محمد عبدالفتاح محمد الحمد شيبه عمرو) والتصدير لالستيراد النجار مكتب( الى تعدل)  -  173

 انور شارع 9 رقم الصيحى برج(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 15103    برقم

  الصيحى ابراهيم محمد ماجده/  بملك الصيحي

 تاريخ وفي 15103    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ،( من تعدل) النجار محمد الفتاح عبد محمد الحمد شيبه عمرو -  174

 محمد ماجده/  بملك الصيحي انور شارع 9 رقم الصيحى برج(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321

  الصيحى ابراهيم

 تاريخ وفي 15103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالفتاح محمد الحمد شيبه عمرو(  الى تعدل)  -  175

 محمد ماجده/  بملك الصيحي انور شارع 9 رقم الصيحى برج(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321

  الصيحى ابراهيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمد جزر عائشه -  176

 قطب/  بملك مالك محله مقره كائن(  العسكريه المالبس عدا فيما)  مالبس مشغل/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ، :  الـتأشير

 خاطر جزرمحمد

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 29469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحروج عثمان لبيب ابراهيم ساميه -  177

 دحروج عثمان لبيب كامل/ بملك العجوزين(  الى عدلت)  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى عبداللطيف عباس محمد اسالم -  178

 ابوشادى محمد عبدالستار عفاف/ بملك الشركات شارع من متفرع عسكر مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس رياض نعيمه -  179

 الخطيب محمد عبدالعزيز/  بملك انورالصيحى شارع 5 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190321 تاريخ وفي 31227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السعيد محمود محمد -  180

 مطر على على اسماعيل/ بملك_  المالحه/البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمود محمد سناء -  181

  خالف احمد مازن دالسي/ بملك يوليو 23 شارع من متفرع ـ عرابى احمدج شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم مصطفى احمد -  182

  على عبدهللا ابراهيم مصطفى/  بملك الدين صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمد جزر عائشه -  183

 خاطر محمد جزر قطب/  بملك مالك محله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمد جزر عائشه -  184

 طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما صديروت استيراد مكتب/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

 خاطر محمد جزر قطب/  بملك مالك محله مقره كائن لذلك المنظمه والقوانين للوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد حسن محمد احمد -  185

  مجاهد حسن السيد سعد/ بملك كارب بنى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 31233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالضراير رجب اسماعيل جابر اسالم -  186

  عجوه خطاب على/ بملك النادى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 31232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عمر نبيل هالل -  187

  زيدان عمر نبيل/ بملك قابل عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 28905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدالسالم محمد محمد -  188

 ايوب عبدالسالم مدمح عزه/ بملك التقسيم ارض(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صبرى السيد محمد -  189

/ بملك الننى ارض ـ سالم سيدى مقره كائن والتبريد التكييف اجهزة لتجارة مخزن/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ،:   الـتأشير

 2010/9/29 بتاريخ 17595 تابع رقم تحت ومقيد خضر توفيق صالح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 31230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوزيد حمدى سهير -  190

  موسى ابوزيد حمدى سهير/ بملك المسيرى قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 31230    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، موسى ابوزيد حمدى سهير -  191

 عاصم/ بملك العشه تقسيم ـ عرابى احمد شارع مقره كائن وتجارتها مواشى مزرعة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2012/5/31 بتاريخ 65589 رقم تحت ومقيد محمد برهامى محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ولىمت صبرى السيد محمد -  192

 خضر توفيق صالح/  بملك الننى ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صبرى السيد محمد -  193

/  بملك كحيلو مسجد ش 1/  مقره كائن  تكييف اجهزة وتجارة بيع التكييف اعمال/  بنشاط رئيسى محل ذكورللم ـ ،:   الـتأشير

 عبدالكريم حسين السيد محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صبرى السيد محمد -  194

 حامد مهدى/ بملك بدوى حافظ شارع مقره كائن وتكييف كهـربائيه اجهـزه صيـانة/  بنشاط اخر رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير

 عبيد احمد

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 31231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى محمد حسن مصطفى -  195

  المليجى مصطفى محمد احمد/ لكبم عبدالعاطى مجمع ناحية ـ االسهم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى عبدربه متولى عبدربه -  196

 ابوغازى عبدالحميد متولى احمد/  بملك شرق قومسيون ـ الفران ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31241    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، شعالن راغب ابراهيم ابراهيم -  197

 حراز عبدالحميد عبدالحميد زكى/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 29753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد محمود ايمن -  198

 الخولى عبدالمجيد ابراهيم خليل ابراهيم/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 29753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد محمود ايمن -  199

 خزيمى محمد عبده السيد معاص/ بملك المدينه سنهور مقره كائن عجين من حلوى مخبز/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2018/7/19 بتاريخ 29753 رقم تحت ومقيد

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد ابراهيم محمود -  200

 بدوى حسينى عبدالسالم عالء/  بملك شالما اصالح/  ابوالعزايم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحبح حسن مسعود وليد -  201

 بحبح حسن على امال/ بملك قبريط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالرحمن رمضان سالم -  202

 عوض ابراهيم عبدالعظيم زينب/ بملك شالما اصالح ـ ابوالعزايم ،:   لـتأشيرا وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 29753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد محمود ايمن -  203

 ابراهيم خليل ابراهيم/ بملك دسوق مركز المدينه سنهور مقره كائن حلويات مصنع/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/3/25 بتاريخ 29753 تابع رقم تحت ومقيد الخولى عبدالمجيد

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 28604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد حسن محمد -  204

 مصطفى محمد جمعه ضانرم/ بملك المدينه سنهور(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلموش ابراهيم غزال وليد -  205

 قلموش ابراهيم غزال/ بملك الخضراء الجزيره ـ الجزيره نادى امام العمومى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31247    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، عبدالسالم رمضان محمد محمد -  206

  سالم عبدالحليم محمد عبدالحليم/ بملك الجديد السوق خلف بورسعيد شارع 73 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان لتعدي تم 20190325 تاريخ وفي 19577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالخالق عبدهللا نزيه -  207

 ولوازم البناء ومواد واعالف غذائيه مواد وتوريد عامه مقاوالت ليصبح االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل تم قد ،:   الـتأشير

  2019/3/25 بتاريخ التشطيبات

،  العنوان لتعدي تم 20190325 تاريخ وفي 31237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى محمد حمدان السعيد -  208

 جبريل بكر عبدالونيس ابوبكر/ بملك بحرى وقف ـ المحضر عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالقادر عبدالصمد على -  209

  عبدالقادر عبدالصمد على محمود/ بملك الحدادى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط حسن محمد خطاب -  210

 شريف اسماعيل عبدهللا استرضينا/  بملك الغنامين ـ ابوزياده شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين فريج محمد مبروكه -  211

 عنتر عبداللطيف ابراهيم عبده/ بملك الدقاينه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن السيد محمد نجفه -  212

 عوض اهيمابر محمد حسن/  بملك_  خميس سد قرية ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190325 تاريخ وفي 14823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  213

 منصور احمد احمد محمد/ بملك الزراعى دسوق طريق العلوى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190325 تاريخ وفي 14823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  214

 وتجارة والتوريدات والتصدير االستيراد وعموم ارز مضرب/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  2008/5/15 خبتاري 14823 رقم تحت ومقيد سالم حسين عبدالعليم/بملك العلوى مقره كائن الزراعيه الحاصالت

 العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالعظيم كمال السيد محمد -  215

 ابوعمر عبداللطيف بهنسى حمدى/  بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقنديل على ابراهيم على هشام -  216

 ابوجبر محمد بسيونى شريف/ بملك االبراهيميه قرية ـ السترى عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوى هللا فتح محمود محمد -  217

 الشنتورى على سعيد محمد/ بملك حموده ارض ـ المحكمه شارع ،:   ـتأشيرال وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه حسن محمد عبدالشافى الهام -  218

 عرفه حسن محمد عبدالشافى/ بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مدمح مختار ياسر -  219

  القريدى يوسف محمد نونو/ بملك الغربيه البكاروه ،:   الـتأشير

،  نالعنوا تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 31243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم سالم عبدالحفيظ عادل -  220

 عبدالدايم سالم عبدالحفيظ/ بملك الغربيه ابوعليوه قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 14823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن حسين عبدالعليم محمد -  221

 التجاريه والتوكيالت والتفريغ والشحن واللوجيستات الدولى النقل اعمال مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  والمعدات الداخليه العماله وتوريد والتوصيل الحفر بأعمال والقيام التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات وتوزيع والمالحيه

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 14823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن حسين عبدالعليم محمد -  222

 14823 تابع رقم تحت ومقيد العموميه والمقاوالت السياحيه المنشأت وادارة وانشاء البتروليه المواد وتسويق ،:   الـتأشير وصف

 2019/3/25 بتاريخ

 تم 20190325 تاريخ وفي 14823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  223

 والتفريغ والشحن واللوجيستات الدولى النقل اعمال مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العماله وتوريد والتوصيل الحفر بأعمال والقيام التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات وتوزيع والمالحيه التجاريه والتوكيالت

  عداتوالم الداخليه

 تم 20190325 تاريخ وفي 14823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  224

 رقم تحت ومقيد العموميه والمقاوالت السياحيه المنشأت وادارة وانشاء البتروليه المواد وتسويق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 2019/3/25 بتاريخ 14823 تابع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى صالح عمرو -  225

  البستاوى على عبده محمد/ بملك الفتح شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 ختاري وفي 31252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول احمد فرج جمال ابراهيم -  226

 العريان على محمد رجب منى/ بملك المستعمره شارع من متفرع الدوار كفر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 19388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم محمد وليد -  227

 هاشم عبدهللا فؤاد نادره/ بملك العرب كفر بنزينة بجوار الشيخ كفر طريق سوقد(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم ابراهيم عبدالحليم السيد ابراهيم -  228

  الرحيمعبد ابراهيم عبدالحليم السيد/ بملك ابومندور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعطيه محمود محمد رحاب -  229

  ابوغنيمه بدير حسن حسن/ بملك ابوغنيمه ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 31254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الطويله حسن عوض بسام)  المحاصيل لتجارة الطويله -  230

 مرسى عبداللطيف السيد/ بملك الشرنوبى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطور عبدالغنى عرجاوى محمد حسام -  231

 المرتعش السيد سعاد/ بملك هالدغم مدرسة امام ـ العلوى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صقر صقر عماد -  232

 صقر عبدالجواد صقر صقر/ بملك بحرى خليج ـ الزورات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف غازى عبده حنان -  233

 ابوضعن ابراهيم عبدالحميد سعد/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد محمد اسالم -  234

 القصاص الشناوى راهيماب عصمت/ بملك دياى محلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد شريف -  235

 تحت ومقيد عبدربه احمد سعد محمد/ بملك المدارس شارع مقره كائن محمول تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2016/12/4 يخبتار 26461 رقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد شريف -  236

  محمد مهدى سعد توفيق/ بملك البحريه الزياتين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 يختار وفي 19317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد على -  237

  محمد عبدالعزيز محمد/ بملك دمرو ـ البورصه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 31255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن على محمد فتحى -  238

 القونى بيومى مرسى صبرى/ بملك القصابى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد شريف -  239

 الزياتين مقره كائن لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/3/26 بتاريخ 26461 تابع رقم تحت ومقيد  محمد مهدى سعد توفيق/ ملكب سالم سيدى ـ البحريه

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 31263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشقوش بسيونى عبدالنبى صبرى -  240

 السنه محمد محمود والء/ بملك البيسى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 15986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد يدابواليز متولى -  241

 المكاوى حسن محمد عادل/ بملك_  المحرقه/ شارع(  الي تعدل) ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190327 تاريخ وفي 31262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للو مختار نبيل محمد -  242

 للو مختار نبيل هانى/ بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 31261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد عبده عبده عالء -  243

 السماحى عبدالحميد عبدالحميد السيد/ بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 31264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوريشه احمد ابواليزيد اسماعيل محمد -  244

 خليفه حسان على كاميليا/ بملك قبريط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عبدالعال عنتر شهيره -  245

 عوض ابراهيم محمد طلبه/  بملك خميس سد_  الجمايله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر يوسف السيد ماهر -  246

 بدر عبدالرحمن حسن محمد/  بملك البلد الصيفر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد امين محمد القوى عبد يمصطف -  247

 سالمه حامد حامد عادل ايمان/ بملك_  ابيوقا ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد مسعود دينا -  248

  السايس محمود على فهمى/  بملك - فوه موقف خلف ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، براغيت سعد محمود مصطفى عبدهللا -  249

 براغيت سعد محمود على/ بملك ابوعلى محلة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موينه محمد سنح عصمت -  250

 واخوته الغزولى عبدالسالم ابوالمكارم رضا/ بملك عبدالناصر جمال)  البحر شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190328 اريخت وفي 31268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان بدوى عبدالحميد احمد -  251

 قبضايه عبدالغنى مصطفى ثروت/ بملك السالميه ـ البريد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليس محمد محمد فتحى محمد -  252

  فليس محمد محمد فتحى/ بملك الجمهوريه شارع ـ البدوى حسن الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد السنوسى محمد هانى -  253

 عوض احمد السنوسى محمد/ بملك ابوغنيمه قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 31273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان على احمد احمد محمود -  254

 عطوان على احمد احمد/ بملك المياه رفع محطة خلف الصعيدى فم الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليحه عبدالرحيم جالل سعيد -  255

  الديباوى عبدالجواد عزميه/ بملك مطوبس فوه طريق الرميلى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى على محمود محمود السيد -  256

 راشد عيد محمد مبروكه/ بملك ابوعلى محلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمد وهبه السيد -  257

  الصردى اسماعيل عبدالرؤف/ بملك الموظفين تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف ، العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم على بشرى امونه -  258

  قالشه عبدربه محمد طلعت/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز حفنى السعيد ابراهيم -  259

 القزاز حفنى السعيد محمد/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه جمعه السيد مغازى محمد -  260

  عبدالشافى رياض محمد مبروكه/  بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 31276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى حسين على احمد عصام -  261

 المدبولى حسين على احمد/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 20993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد ابراهيم الشناوى السيد -  1

 تصدير مكتب(   لىا تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 7840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف زكى وليم زكى(   من تعدل)  -  2

 الوميتال(  اضافه:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 7840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل محمد رامى احمد(   الى تعدل)  -  3

 الوميتال(  اضافه:  ) التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 30667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليثى محمد جابر محمود -  4

 بارده مشروبات وبيع مطعم(  الى تعدل) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 18646   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد ابوالفتوح شريف -  5

 المواشى وتربية لتجارة حظيره(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 15332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابودسوقى ابراهيم محمد عبدربه شيماء -  6

 وزوم فاكهه ثالجة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 16455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريشو ابراهيم ابراهيم صبحى -  7

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 ريختا وفي 18829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد هللا فتح جمال محمد -  8

 السيارات لتجارة معرض(  الى تعدل:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 13426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسن محمد محمد ناديه -  9

 كهربائيه واجهزه منزليه ادوات تجارة(  الى تعدل) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 20433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس رجب محمد ابراهيم -  10

 وكشكول كراس مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وفي 25497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  فايد مرسى محمد عبدالعظيم محمد)  للحلويات فايد مصنع(  الى تعدل)  -  11

 عجين من حلوى مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط عديلت تم20190310 تاريخ

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 25497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مرسى محمد عبدالعظيم محمد -  12

 عجين من حلوى مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 20993   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، مرزوق محمد ابراهيم الشناوى السيد -  13

 سيارات غيار قطع تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 15888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم محمد الفتاح عبد -  14

 كامل الى بلدى مخبز(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 19023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطور احمد سيد على عيسى -  15

 المنظمه واللوئح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم(  اضافه:  ) التأشير

 لذلك

،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 19058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمنصف يسرى صالح -  16

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 23161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع عبدالحليم محمد  عبدالحليم على -  17

 حبوب مدشه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 27458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد مصطفى طه سعد محمد -  18

 ميكانيكيه اخشاب تشغيل ورشه(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 30859   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، الهوارى ابراهيم رجب محمد -  19

 حلويات مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 30853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى احمد ابراهيم عبدالعاطى -  20

 متكامله تومقاوال هندسى مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 28902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى حفناوى يوسف سعاد -  21

 واعالف مزارع ومستلزمات(  اضافه:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 11481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناط حسن المنعم عبد حسن محمد -  22

 بالستيك بويات خلط(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 29651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان حسن احمد حسن -  23

 وبذور مخصبات(  اضافه:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 30622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدم محمد عزيز محمد -  24

( قانونيا بها المسموح)  عموميه توريدات(  الى تعدل:  ) التأشير  ّ 

،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حامد عبدالعزيز حامد -  25

 االلبان وادرار المواشى تربيةو لتجارة حظيرة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد شعبان انور -  26

 عجين من حلوى تسوية مخبز(  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 30267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم احمد محمد -  27

 عامه مقاوالت(  اضافه:  ) التأشير

 تاريخ وفي 15103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالفتاح محمد الحمد شيبه عمرو(  الى تعدل)  -  28

 محمصه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( النجار محمد عبدالفتاح محمد الحمد شيبه عمرو) والتصدير الستيرادل النجار مكتب( الى تعدل)  -  29

 محمصه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 15103   برقم

 تاريخ وفي 15103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( من تعدل) النجار محمد الفتاح عبد محمد الحمد شيبه عمرو -  30

 محمصه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 29243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد هللا عوض طه عبده محمد -  31

 تجميل مستحضرات(  اضافه:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26036   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، مطر محمد السعيد نصر -  32

 ذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد(  الى تعدل) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 اريخت وفي 12005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طليس رفاعى ابراهيم هدى -  33

 ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقنديل على ابراهيم على هشام -  34

 وبالستيك خيش تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 19577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالخالق عبدهللا نزيه -  35

 التشطيبات ولوازم البناء ومواد واعالف غذائيه مواد وتوريد عامه مقاوالت/ بنشاط اخر رئيسى محل(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 19577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالخالق عبدهللا نزيه -  36

 التشطيبات ولوازم البناء ومواد واعالف غذائيه مواد وتوريد عامه مقاوالت/ بنشاط اخر رئيسى محل(  الى تعدل:  ) التأشير

،  نشاطال تعديل تم20190326 تاريخ وفي 27746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب مرسى محمد كمال فكرى -  37

 عامه ومقاوالت هندسى مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 19317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد على -  38

 وتصدير اسماك بيـع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 15986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد ابواليزيد متولى -  39

 (حلويات مصنع) الي تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 23989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيجاوى على اسماعيل صبحى عفاف -  40

 لذلك المنظمه القوانينو للوائح طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 30893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيقى حسن عبدالسالم هناء -  41

 اسمنت تجارة(  اضافه:  ) التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى مداح احمد عاطف رانيا -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسعد زكريا اسعد سامى -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 31155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين بسيونى ابراهيم ابراهيم -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضليه محمد عبدهللا شرين -  4

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يشهابوع عبدالرحمن اسماعيل مخيمر -  5

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالفتاح على احمد البدرى وليد -  6

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيانه عبدهللا محمد سومه -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد ابراهيم احمد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه نحس محمد عبدالشافى الهام -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوى هللا فتح محمود محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبولىالم حسين على احمد عصام -  11

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 31233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالضراير رجب اسماعيل جابر اسالم -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عبدالرؤف يزعبدالعز مسعود احمد -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونار حلمى حسن عالء -  14

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 31171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص مداح السيد احمد فؤاد -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 31137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبداللطيف محمد رأفت -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياوىاالب انور الحسينى محمود -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوي الحميد عبد السعيد امل -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عيسى محمد خالد -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد منتصر ايمن -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد السنوسى محمد هانى -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 26461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد شريف -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31239   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحبح حسن مسعود وليد -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 31230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوزيد حمدى سهير -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 اريخت وفي 31098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد سميح عبده -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 31154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبداللطيف محمد عبداللطيف -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 اريخت وفي 31094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى احمد عمر احمد السيد -  27

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالمنصف سمير محمد -  28

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدره صبحى عصام االء -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشرتى عبدالسالم عطيه محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد توفيق محمد مدحت -  31

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر عبدالعزيز محمد اشرف -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى حماده فوزى زيزى -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد مختار ياسر -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمد جزر عائشه -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول احمد فرج جمال ابراهيم -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 31133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشرى ابراهيم ابراهيم وفاء -  37

 خاص: لتأشيرا وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حامد عبدالعزيز حامد -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى ابراهيم عزوز عزيزه -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على متولى عبدالمولى عادل -  40

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك عبدالعزيز فتحى رشدى محمد -  41

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد الدمرداش مراد -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم انور لطفى الدين عز -  43

 خاص: أشيرالت

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار رزق محمد عبدالمحسن ريحاب -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 31254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الطويله حسن عوض بسام)  المحاصيل لتجارة الطويله -  45

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس رياض نعيمه -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم على بشرى امونه -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن السيد محمد نجفه -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى محمد محمد محمد -  49

 خاص :التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف علي عرفه احمد -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 23614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد ابراهيم -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمد شعبان عبدهللا -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم دسوقي شوقي حافظ محمود -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 13217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد أحمد نأيم -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190301 تاريخ وفي 31135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى حلمى ابراهيم حلمى -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحيطاوى محمد مختار عصام -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالحميد محمد وائل -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالناع على احمد سعد جميل -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان على احمد احمد محمود -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31240   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، زايد عبدالرحمن رمضان سالم -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد محمد اسالم -  61

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى حسين مصطفى محمد احمد -  62

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك السيد ابراهيم سامى -  63

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 31172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبش ابراهيم محروس محمد ابراهيم -  64

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد مصطفي السيد -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى عبدالحليم محمود سهام -  66

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سيداحمد منصور محمد -  67

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31152   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان صالح محمد صالح مدحت -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 31139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عطيه عيد فاطمه -  69

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم -  70

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 31262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للو مختار نبيل محمد -  71

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 اريخت وفي 31271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موينه محمد حسن عصمت -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين فريج محمد مبروكه -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل مت20190324 تاريخ وفي 31232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عمر نبيل هالل -  74

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض متولى السيد احمد -  75

 خاص: التأشير

،  الشركة وعن تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد احمد فكرى جابر -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 31153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم هللا فتح مراد حاتم -  77

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 31126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومرزوقه محمد عبدالمقصود احمد -  78

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم حسن علي ابراهيم -  79

 خاص: التأشير

،  ةالشرك نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالبارى عبدالاله ناهد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمود محمد سناء -  81

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالوهاب صالح فرحات حسن -  82

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سيداحمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد -  83

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه جمعه السيد مغازى محمد -  84

 خاص: التأشير وصف

 تم20190325 تاريخ وفي 14823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  سالم حسن حسين عبدالعليم محمد"  لالرز سالم -  85

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد مسعود دينا -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز حفنى السعيد ابراهيم -  87

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، براغيت سعد محمود مصطفى عبدهللا -  88

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس رزق هنداوى رحاب -  89

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جحا هللا فتح محمد ايمان -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 29690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد محمد اسامه -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل سعيد الشحات ايمان -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنضر حسن عامر عامر -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه محمد محمد سهير -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للو عبدالحميد عبدالحميد حمدم -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 31127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزلى حسن محمد شلبى محمد -  96

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 29562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سيداحمد ابوالنجاه الحسينى محمد -  97

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطوبسى محمد محمد جمال -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 29753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد محمود مناي -  99

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد ابراهيم محمود -  100

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى صبرى يدالس محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديده عطيه محمد عبده محمد -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 31122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نزهىال محمد محمد كامل -  103

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 31129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى احمد احمد محمد -  104

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 31120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السيارات لتجارة)  ودمحم عبدالسالم سمير عبدالسالم -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد احمد حميده محمد -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم احمد مالج والء -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 31263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشقوش بسيونى عبدالنبى صبرى -  108

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى عبداللطيف عباس حمدم اسالم -  109

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان بدوى عبدالحميد احمد -  110

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطور عبدالغنى عرجاوى محمد محسا -  111

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 9858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم عبدالحميد محمد فتحيه -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى هللا عوض ابراهيم سامى -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد محمود محمد -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج عبدهللا احمد امجد -  115

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد حسن محمد احمد -  116

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا مدمح نصر سالمه جابر -  117

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 31264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوريشه احمد ابواليزيد اسماعيل محمد -  118

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى دالعالعب عنتر شهيره -  119

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم ابراهيم عبدالحليم السيد ابراهيم -  120

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماجور احمد السيد ابراهيم صطفىم -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 31125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشالن بيومى محمد محمد عمر -  122

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 31157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم مخيمر فتوح محمود حمدى -  123

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 31130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ احمد كامل فكرى فتحى محمد -  124

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشدي فتحي فتحي اسامه -  125

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير محمد خيرى محمود محمد -  126

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 31124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد احمد محمود -  127

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمود محمد حسن طارق -  128

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 31128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزلى محمد بىشل شلبى -  129

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد السيد على احترام -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم انرمض محمد محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صقر صقر عماد -  132

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 31158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيز ادىعبداله محمد رزق محمد -  133

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب شحاته محمد محمد السيد -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مىاالع سليمان محمد محمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 30441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى على على محمد -  136

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد احمد سعد سعيد -  137

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصايه محمد محمد احمد -  138

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31149   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى ابراهيم كرم رامى -  139

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزابى مصطفى عبدالحفيظ سعيد -  140

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى على مسعد مرشدى محمد -  141

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى على محمود محمود السيد -  142

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمد وهبه السيد -  143

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط حسن محمد خطاب -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى محمد حمدان السعيد -  145

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالقادر عبدالصمد على -  146

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان على على محبات -  147

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين مصطفى درويش عبدالعظيم حسنى -  148

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 31134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى عبدالمجيد محمد عبدربه محمد -  149

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد عبدالعزيز عبدالعزيز -  150

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زلهف مرسى الشافعى عبدالغنى -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس احمد رزق محمد -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 اريخت وفي 31257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى صالح عمرو -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم مصطفى احمد -  154

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر يوسف السيد ماهر -  155

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم سالم عبدالحفيظ عادل -  156

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى جمعه السيد احمد عصام -  157

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدربه جمعه محمد -  158

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالنبى محمد محمد محمد -  159

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كديره احمد ابواليزيد سعيد -  160

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو ابراهيم زكي ثروت محمد -  161

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد محمد شعبان مصطفى -  162

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 31136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس على هاشم حمزه على -  163

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى عبدالعليم محمد اسالم -  164

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة عنو تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عطيه عاطف السيد -  165

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليس محمد محمد فتحى محمد -  166

 خاص: التأشير وصف

 صفو،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف غازى عبده حنان -  167

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلموش ابراهيم غزال وليد -  168

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى محمد حسن زينب -  169

 خاص :التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 31123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزهى محمد محمد اسالم -  170

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 31138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى حسن عبدالكريم بستانى -  171

 صخا: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه عباس سعيد عباس -  172

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 31202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرضاوى السيد محمد السيد السعيد -  173

 صخا: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 31162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى احمد محمد حسنى سامح -  174

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 31148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلهبى عبدالسالم محمد نبيه -  175

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 31261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد عبده عبده عالء -  176

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالعظيم كمال السيد محمد -  177

 اصخ: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 31271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد امين محمد القوى عبد مصطفي -  178

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعطيه محمود محمد رحاب -  179

 صخا: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 31227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السعيد محمود محمد -  180

 خاص: التأشير وصف

 وفي 31156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المكاوى عبدالحى عبدالمطلب عبدالعاطى)  االعالف لتصنيع المكاوى -  181

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع لتعدي تم20190312 تاريخ

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا احمد نعمان صبحى احمد -  182

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  كةالشر نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 31117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جنيد محمد محمد -  183

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 31169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم عطيه منى -  184

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 31178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطويسى محمد برهامى محمود احمد -  185

 خاص: التأشير وصف ، الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 31131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البديوى جابر السيد نعمه -  186

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 31112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرم عبدالغنى عبدالمحسن محمد -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 31191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص ابراهيم ابراهيم توفيق -  188

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 31216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخينى مصرى طاهر حنان -  189

 خاص: أشيرالت وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 31231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى محمد حسن مصطفى -  190

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى عبدربه متولى عبدربه -  191

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 31255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن على محمد فتحى -  192

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 31275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليحه عبدالرحيم جالل سعيد -  193

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 31241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن راغب ابراهيم ابراهيم -  194

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للدهانات القيصر(  الى تعدل: ) الى 27444 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  1

 غيار لقطع الرياض(  الى تعدل: ) الى 20993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  2

   السيارات

   الفى سى(  الى تعدل: ) الى 25497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  3

)  للحلويات فايد مصنع(  الى تعدل: ) الى 25497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  4

 (   فايد مرسى محمد عبدالعظيم محمد

   والتصدير لالستيراد الندى(  الى تعدل: ) الى 19023 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  5

   االمانه وعطارة بقالة(  الى تعدل: ) الى 23435 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  6

   المعادن لخراطة الفجر(  الى تعدل: ) الى 27122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  7

 لالستيراد هورس بالك(  الى تعدل: ) الى 25132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  8

   والتصدير

   الغذائى لالمن الريان وادى(  الى تعدل: ) الى 29760 برقم المقيدة الشركة اسم لبتعدي التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  9

   للخراطه النور(  الى تعدل: ) الى 14654 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  10

 الدواجن لتجارة الديبانى(  الى تعدل: ) الى 26974 رقمب المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  11

 (   الديبانى عطيه فوزى خالد)  المجمده واللحوم

 لضرب الهدى مضرب(  الى تعدل: ) الى 12005 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  12

   االرز

 محمد الحمد شيبه عمرو(  الى تعدل: ) الى 15103 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  13

   النجار محمد عبدالفتاح

 لالستيراد الرؤيه(  الى تعدل: ) الى 26036 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  14

   والتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 لضرب الهدى مضرب(  الى تعدل: ) الى 12005 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  15

   االرز

    هاوس سكوتر(  الى تعدل: ) الى 30652 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  16

SCOOTER HOUSE   

 والتصدير لالستيراد وليد(  الى تعدل: ) الى 27135 برقم المقيدة الشركة اسم يلبتعد التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  17

 (   هاشم عبدالفتاح رفعت وليد) 

 EgypT   مصر بوابة(  الى تعدل: ) الى 14823 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  18

gate   

 التصميم ركن(  الى تعدل: ) الى 27746 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير مت20190326:  تاريخ فى  ،  -  19

   العامه والمقاوالت الهندسيه لالستشارات

   النور مكتبة(  الى تعدل: ) الى 29867 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  20

 لتعبئة فودز السفير(  الى تعدل: ) الى 27024 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير مت20190327:  تاريخ فى  ،  -  21

   والتصدير الغذائيه المواد وتغليف

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190304 تاريخ وفى ،   11588:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  يكتهوشر جويلى محمد احمد فتحى شركة   - 1

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   6668:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها زعفان عبدالمجيد ماجده   - 2

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   8045:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عطيه نصر محمود عيد   - 3

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه حل تم  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   8045:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عطيه نصر محمود عيد   - 4

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه حل تم  السجل

 تم   20190317 تاريخ وفى ،   12902:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها عطيه كردى عطيه رجاء   - 5

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  سالمه عبدالعزيز ابراهيم صالح وشريكها الحداد على دالمعطىعب سعيده(  الى تعدل)    - 6

 نهائيه تصفيه الشركه تصفية تم  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   9522

 تاريخ وفى ،   9522:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   من تعدل)   وشركاه عبدالعزيز ابراهيم صالح(  الى تعدل)    - 7

 نهائيه تصفيه الشركه تصفية تم  السجل شطب/محو تم   20190318

 تاريخ وفى ،   9522:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها الحداد على عبدالمعطى سعيده شركة(  من تعدل)    - 8

 نهائيه تصفيه الشركه تصفية تم  السجل شطب/محو تم   20190318

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  سالمه عبدالعزيز ابراهيم صالح وشريكها الحداد على عبدالمعطى سعيده(  الى تعدل)    - 9

 نهائيه تصفيه الشركه تصفية تم  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   9522

 تاريخ وفى ،   9522:  برقم قيدها سبق  ضامنت شركة ،(   من تعدل)   وشركاه عبدالعزيز ابراهيم صالح(  الى تعدل)    - 10

 نهائيه تصفيه الشركه تصفية تم  السجل شطب/محو تم   20190318

 تاريخ وفى ،   9522:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها الحداد على عبدالمعطى سعيده شركة(  من تعدل)    - 11

 نهائيه تصفيه الشركه تصفية تم  السجل شطب/محو تم   20190318

   20190320 تاريخ وفى ،   4286:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته الدين شمس رزق محمد(  الى تعدل)    - 12

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو تم

 تاريخ وفى ،   4286:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الدين شمس  رزق محمد وشريكه  الدين  شمس احمد رزق   - 13

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190320

 تم   20190320 تاريخ وفى ،   4286:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الدين  شمس احمد رزق محمد   - 14

 نهائيه صفيهت وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   4286:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الدين  شمس رزق محمد   - 15

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   3682:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها دراز محمد امال   - 16

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   8577:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه ابوالنجاه محمد مصطفي   - 17

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال أسر  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 26020، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الفقى على مسعود(  من تعدل)  -  1

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تم 20190303،   تاريخ وفي 26020، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الفقى ىعل مسعود مسعود(  الى تعدل)  -  2

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 26020، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الفقى على مسعود(  من تعدل)  -  3

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تم 20190303،   تاريخ وفي 26020، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الفقى على مسعود مسعود(  الى تعدل)  -  4

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190304،   تاريخ وفي 27384، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الغنام محمد عبدالعزيز طارق -  5

  جنيه  51000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  االراضى واستصالح لتنمية الغنام ماءن شركة)  وشركاه الغنام محمد عبدالعزيز طارق -  6

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190304،   تاريخ وفي 27384،

  جنيه  51000.000،

 رأس تعديل تم 20190304،   تاريخ وفي 27384، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الغنام محمد عبدالعزيز طارق -  7

  جنيه  51000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  االراضى واستصالح لتنمية الغنام نماء شركة)  وشركاه الغنام محمد عبدالعزيز طارق -  8

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190304،   تاريخ وفي 27384،

  جنيه  51000.000،

 تم 20190305،   تاريخ وفي 28659، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الدين شمس حسن مبروك سعد مبروك -  9

  جنيه  1201750.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 واالستزراع والداجنى الحيوانى واالنتاج الزراعى واالستثمار وتنميتها واستزراعها الصحراويه االراضى الستصالح االمل -  10

 تم 20190310،   تاريخ وفي 28932، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حواش سالمه محمد عبدالحليم حمدى السمكى

  جنيه  1105000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف ، المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 21875، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكه غراب عبدالسميع صابر)  الكبرى غراب ثالجة -  11

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190313،

 رأس تعديل تم 20190317،   تاريخ وفي 17534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه زغلول السيد محمد أكرم -  12

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 17534، برقم قيدها سبق ،  سيطةب توصية وشركاه زغلول السيد محمد أكرم مهندس(  الى تعدل)  -  13

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190317،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 3825، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه جوهر عبده رزق -  14

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

،  المال رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 3825، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جوهر عبده رزق -  15

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

،  المال رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 3825، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه جوهر عبده رزق -  16

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

،  المال رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 3825، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه جوهر عبده رزق -  17

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

،  المال رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 3825، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه جوهر عبده رزق -  18

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

،  المال رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 3825، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جوهر عبده رزق -  19

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

 رأس تعديل تم 20190326،   تاريخ وفي 31217، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الكفراوى محمد محمد ياسر -  20

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير فوص،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، تضامن شركة ،(  شريكه عيسى سعد عبدالواحد عبدالواحد) ومنتجــاتـها االلبـان وتصـنيع لـتجاره شركةاالخالص -  1

 مخزن بنشاط للشركه تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 9489    برقم قيدها

  2019/3/18 بتاريخ 9489 تابع رقم تحت ومقيد دسوق مركز المندوره مقره كائن االلبان منتجات

 تاريخ وفي 9489    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكه شحاته سعد عبدالواحد عبدالواحد)  فيلدز جــريـن شـركـة -  2

 المندوره مقره كائن االلبان منتجات مخزن بنشاط للشركه تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318

  2019/3/18 بتاريخ 9489 تابع رقم تحت ومقيد دسوق مركز

 تاريخ وفي 9489    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكه شحاته سعد عبدالواحد عبدالواحد)  فيلدز جــريـن شـركـة -  3

 مركز المندوره مقره كائن االلبان منتجات مخزن/  بنشاط للشركه تابع فرع  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318

    20196/3/18 بتاريخ 9489 تابع رقم تحت ومقيد دسوق

  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 9489    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، اليــوجـــد -  4

 بتاريخ 9489 تابع رقم تحت ومقيد دسوق مركز المندوره مقره كائن االلبان منتجات مخزن/  بنشاط للشركه تابع فرع

20196/3/18    

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 3825    برقم يدهاق سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه جوهر عبده رزق -  5

 بكر حسين احمد وشعبان جوهر بدر عبده رزق/  بملك  دسوق مطوبس طريق شمشيره قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 3825    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه جوهر عبده رزق -  6

 بكر حسين احمد وشعبان جوهر بدر عبده رزق/  بملك  دسوق مطوبس طريق شمشيره قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 3825    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه جوهر عبده رزق -  7

 بكر حسين احمد وشعبان جوهر بدر عبده رزق/  بملك  دسوق مطوبس طريق مشيرهش قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 3825    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه جوهر عبده رزق -  8

 بكر حسين احمد وشعبان جوهر بدر عبده رزق/  بملك  دسوق مطوبس طريق شمشيره قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 3825    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه جوهر عبده رزق -  9

 بكر حسين احمد وشعبان جوهر بدر عبده رزق/  بملك  دسوق مطوبس طريق شمشيره قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 3825    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، هوشريك جوهر عبده رزق -  10

 بكر حسين احمد وشعبان جوهر بدر عبده رزق/  بملك  دسوق مطوبس طريق شمشيره قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيدها سبق  ، قانونا بها المسموح التوريدات عموم(  اضافه)   بسيطة توصية ، وشريكه الفقى على مسعود(  من تعدل)  -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26020

 سبق  ، قانونا بها المسموح التوريدات مومع(  اضافه)   بسيطة توصية ، وشركاه الفقى على مسعود مسعود(  الى تعدل)  -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26020   برقم قيدها

   برقم قيدها سبق  ، قانونا بها المسموح التوريدات عموم(  اضافه)   بسيطة توصية ، وشريكه الفقى على مسعود(  من تعدل)  -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26020

 سبق  ، قانونا بها المسموح التوريدات عموم(  اضافه)   بسيطة توصية ، وشركاه الفقى على مسعود مسعود(  الى تعدل)  -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26020   برقم قيدها

 االراضى وتنمية واستزراع استصالح(  الى تعدل)   بسيطة توصية ، وشركاه الدين شمس حسن مبروك سعد مبروك -  5

 التنميه مناطق فى الغير لدى الغذائى والتصنيع والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى واالستثمار الصحراويه

 البناء الساليب وفقا عليها اوالبناء اوتأجيرها وبيعها بالمرافق ومدها هيزهاوتج االراضى وتقسيم واستصالح والصناعيه الزراعيه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 28659   برقم قيدها سبق  ، الحديثه

 الزراعيه المنتجات ميعج تصنيع و(  اضافه)   تضامن شركة ،(  وشريكه غراب عبدالسميع صابر)  الكبرى غراب ثالجة -  6

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 21875   برقم قيدها سبق  ، ومشتقاتها االلبان ومنتجات والغذائيه

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نونيالقا الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،   القانونى الكيان تعديل تم20190317 تاريخ وفي 27788   برقم قيدها سبق ، وشركاه دسوقى الوارث عبد محمد قاسم -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

: التأشير وصف،   لقانونىا الكيان تعديل تم20190326 تاريخ وفي 3825   برقم قيدها سبق ، وشركاه جوهر عبده رزق -  2

 تضامن شركة

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190326 تاريخ وفي 3825   برقم قيدها سبق ، وشريكه جوهر عبده رزق -  3

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد(  الى تعدل: ) الى 4286 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190320:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكته الدين شمس رزق

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190303:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  1

26020 

   برقم    20190303:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  2

26020 

   برقم    20190303:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  3

26020 

   برقم    20190303:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  4

26020 

:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل عبير -  5

 26020   برقم    20190303

:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل رعبي -  6

 26020   برقم    20190303

:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل عبير -  7

 26020   برقم    20190303

:  تاريخ ،( الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد ملكا عبير -  8

 26020   برقم    20190303

 جميع امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  9

 ورهن وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 ، 0 مماذكر اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض

 26020   برقم    20190303:  تاريخ

 جميع امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  بسيطة وصيةت  الفقى على مسعود مسعود -  10

 ورهن وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح

 ، 0 مماذكر اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه انعنو وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض

 26020   برقم    20190303:  تاريخ

 جميع امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  11

 ورهن وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله رادواالف والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح

 ، 0 مماذكر اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض

 26020   برقم    20190303:  تاريخ

 جميع امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره قح وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفقى على مسعود مسعود -  12

 ورهن وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح

 ، 0 مماذكر اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض

 26020   برقم    20190303:  تاريخ

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل عبير -  13

 وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع

 اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن

 26020   برقم    20190303:  تاريخ ، 0 مماذكر

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع هاالدار حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل عبير -  14

 وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع

 اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن

 26020   برقم    20190303:  تاريخ ، 0 مماذكر

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل عبير -  15

 وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع

 اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن

 26020   برقم    20190303:  تاريخ ، 0 مماذكر

 امام بمفرده الشركه عن نيابة يعوالتوق االداره حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوبريكه احمد سيد محمد كامل عبير -  16

 وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع

 اوبعض كل فى غيره يوكل ان وله الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن

 26020   برقم    20190303:  تاريخ ، 0 مماذكر

 والثانى االول للطرفين التوقيع وحق االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حواش سالمه محمد عبدالحليم حمدى -  17

 قتراضاال حق ولهم الغير توكيل ذلك فى بما الشركه غرض لتحقيق والالزمه الضروريه السلطات اوسع ولهم اومنفردين مجتمعين

 وكل وبعنواها اغراضها وضمن الشركه غرض لتحقيق منهما تصدر التى االعمال تكون ان بشرط البنوك مع والتعامل واالستدانه

 28932   برقم    20190310:  تاريخ ، 0 اومنفردين مجتمعين ذلك

 والثانى االول للطرفين وقيعالت وحق االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرحات فهمى محمد الشحات -  18

 االقتراض حق ولهم الغير توكيل ذلك فى بما الشركه غرض لتحقيق والالزمه الضروريه السلطات اوسع ولهم اومنفردين مجتمعين

 وكل وبعنواها اغراضها وضمن الشركه غرض لتحقيق منهما تصدر التى االعمال تكون ان بشرط البنوك مع والتعامل واالستدانه

 28932   برقم    20190310:  تاريخ ، 0 اومنفردين تمعينمج ذلك

:  تاريخ ،.  الشركه من المتضامن الشريك تخارج تم  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  نصار على محمد انور محمد -  19

 28497   برقم    20190313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

:  تاريخ ،.  الشركه من المتضامن الشريك رجتخا تم  متضامن شريك  تضامن شركة  ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم امل -  20

 28497   برقم    20190313

    20190313:  تاريخ ،.  الشركه من المتضامن الشريك تخارج تم  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوليله خليل احمد محمد -  21

 28497   برقم

:  تاريخ ،.  الشركه من المتضامن ريكالش تخارج تم  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح على حلمى صالح -  22

 28497   برقم    20190313

:  تاريخ ،.  الشركه من المتضامن الشريك تخارج تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجمل على على سالم محمد -  23

 28497   برقم    20190313

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190317:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه دسوقى الوارث عبد محمد قاسم -  1

27788 

   برقم    20190317:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه دسوقى الوارث عبد محمد قاسم -  2

27788 

 3825   برقم    20190326:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جوهر عبده رزق -  3

 3825   برقم    20190326:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه جوهر عبده رزق -  4

 3825   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جوهر عبده رزق -  5

 3825   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه جوهر عبده رزق -  6

 3825   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جوهر عبده رزق -  7

 3825   برقم    20190326:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر لخصم  تضامن شركة  وشريكه جوهر عبده رزق -  8

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20976   برقم    20190303:  تاريخ ، 1107  2018/5/16 ـ ج  الشرنوبى عبدالكريم عبدالحميد وليد -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

    20190303:  تاريخ ، 1101  2017/3/25 ـ ج(   الصعيدى عبدالهادى خضرجى ابراهيم فؤاد)  للمقاوالت الصعيدى -  2

 19397   برقم

 19397   برقم    20190303:  تاريخ ، 1101  2017/3/25 ـ ج  الصعيدى عبدالهادى خضرجى ابراهيم فؤاد -  3

 21653   برقم    20190303:  تاريخ ، 1099  2019/1/1 ـ ج  مرشدى محمد محمد سهير -  4

 10232   برقم    20190303:  تاريخ ، 1108  2013/9/6 ـ ج  سيد محمد محمود ابراهيم -  5

 10232   برقم    20190303:  تاريخ ، 1109  2018/9/6 ـ ج  سيد محمد محمود ابراهيم -  6

 20993   برقم    20190303:  تاريخ ، 1117  2018/5/21 ـ ج  مرزوق محمد ابراهيم الشناوى سيدال -  7

 12077   برقم    20190304:  تاريخ ، 1143  2010/10/15 ـ ج  عرش على على زينب -  8

 12077   برقم    20190304:  تاريخ ، 1144  2015/10/15 ـ ج  عرش على على زينب -  9

 6410   برقم    20190304:  تاريخ ، 1140  2005/1/22 ـ ج  عبدالبر السيد عبدالبر السيد -  10

 6410   برقم    20190304:  تاريخ ، 1141  2010/1/22 ـ ج  عبدالبر السيد عبدالبر السيد -  11

 6410   برقم    20190304:  تاريخ ، 1142  2015/1/22 ـ ج  عبدالبر السيد عبدالبر السيد -  12

 1965   برقم    20190304:  تاريخ ، 1135  2019/3/13 ـ ج  نصر شرف سعد سعد -  13

 7942   برقم    20190304:  تاريخ ، 1123  2016/3/27 ـ ج  سليم ابراهيم الصاوى حنان -  14

 21919   برقم    20190304:  تاريخ ، 1124  2019/3/16 ـ ج  غازى عبده صدقى محمد على عبدالمجيد -  15

 13805   برقم    20190304:  تاريخ ، 1126  2017/5/6 ـ ج  غازى سعد على خالد -  16

 142   برقم    20190305:  تاريخ ، 1150  2017/11/26 ـ ج  الصايغ محمد حامد اشرف -  17

 21668   برقم    20190305:  تاريخ ، 1172  2019/1/8_ ج  الدفراوى ابراهيم غازى ربيع -  18

 4813   برقم    20190305:  تاريخ ، 1157  2013/11/14 ـ ج  القليوبى محمد ابراهيم محمد -  19

 4813   برقم    20190305:  تاريخ ، 1158  2018/11/14 ـ ج  القليوبى محمد ابراهيم محمد -  20

 5508   برقم    20190305:  تاريخ ، 1163  2009/5/16 ـ ج  احمد سيد عوض عوض ابراهيم -  21

 5508   برقم    20190305:  تاريخ ، 1164  2014/5/16 ـ ج  احمد سيد عوض عوض ابراهيم -  22

 14654   برقم    20190305:  تاريخ ، 1155  2018/4/3 ـ ج  السمرى اسماعيل جابر النبى عبد -  23

 10252   برقم    20190305:  تاريخ ، 1159  2013/9/14 ـ ج  الباجورى السيد السيد حسنى -  24

 10252   برقم    20190305:  تاريخ ، 1160  2018/9/14 ـ ج  الباجورى السيد السيد حسنى -  25

 15285   برقم    20190306:  تاريخ ، 1194  2013/9/1 ـ ج  العايشه حسن النويهى صالح -  26

 15285   برقم    20190306:  تاريخ ، 1195  2018/9/1 ـ ج  العايشه حسن النويهى صالح -  27

 19730   برقم    20190306:  تاريخ ، 1181  2017/7/11 ـ ج  عجيله انور عبدهللا والء -  28

 5126   برقم    20190306:  تاريخ ، 1178  2019/2/11 ـ ج  الخدرجى على على سعيد -  29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 9516   برقم    20190307:  تاريخ ، 1201  2018/9/7 ـ ج  محمد عبدالوهاب محمد يسرى -  30

 9516   برقم    20190307:  تاريخ ، 1200  2017/10/29 ـ  ج  محمد عبدالوهاب محمد يسرى -  31

 20842   برقم    20190307:  تاريخ ، 1215  2018/4/9 ـ ج  محمد مرسى على مرسى -  32

 11790   مبرق    20190310:  تاريخ ، 1221  2015/6/13 ـ ج  بهنسى مصباح بهنسى عيد -  33

 5306   برقم    20190310:  تاريخ ، 1223  2019/3/21 ـ ج  عبدهللا محمد عبدالفضيل عفاف -  34

 1780   برقم    20190310:  تاريخ ، 1239  2005/8/22 ـ ج  فليفل محمد عبدالعليم انعام -  35

 1780   برقم    20190310:  تاريخ ، 1240  2010/8/22 ـ ج  فليفل محمد عبدالعليم انعام -  36

 1780   برقم    20190310:  تاريخ ، 1241  2015/8/22 ـ ج  فليفل محمد عبدالعليم انعام -  37

 2230   برقم    20190310:  تاريخ ، 1228  2006/4/23_ ج  دشيشه محمد احمد حماده محمد -  38

 2230   برقم    20190310 : تاريخ ، 1229  2011/4/23_ ج  دشيشه محمد احمد حماده محمد -  39

 2230   برقم    20190310:  تاريخ ، 1230  2016/4/23_ ج  دشيشه محمد احمد حماده محمد -  40

 13426   برقم    20190310:  تاريخ ، 1251  2017/1/29 ـ ج  محسن محمد محمد ناديه -  41

 21182   برقم    20190310:  ختاري ، 1233  2018/7/31ـ ج  شحاته الصاوى عبدالعزيز اسالم -  42

 20433   برقم    20190310:  تاريخ ، 1231  2018/1/3_ ج  خميس رجب محمد ابراهيم -  43

 13426   برقم    20190310:  تاريخ ، 1252  2017/1/29 ـ ج  محسن محمد محمد ناديه -  44

 15926   برقم    20190310:  ختاري ، 1217  2019/3/22 ـ ج  العساسى الجليل عبد صالح كامل -  45

 15960   برقم    20190310:  تاريخ ، 1224  2019/3/26 ـ ج  القبسى سعد محمد محروس محمد -  46

:  تاريخ ، 1224  2019/3/26 ـ ج(   القبسى سعد محمد محروس محمد)  الزراعيه والحاصالت االقطان لتجارة القبسى -  47

 15960   برقم    20190310

 21917   برقم    20190311:  تاريخ ، 1271  2019/3/16_ ج  معازو محمد محمد على محمد -  48

 18433   برقم    20190311:  تاريخ ، 1279  2019/6/15_ ج  الزيات يوسف السيد حسنات -  49

 19213   برقم    20190311:  تاريخ ، 1272  2017/2/5 ـ ج  ماضى ابراهيم بيومى ابراهيم نادر -  50

 9325   برقم    20190311:  تاريخ ، 1258  2007/8/17_  ج  دقينش سعيد هللا فتح -  51

 9325   برقم    20190311:  تاريخ ، 1259  2012/8/17_ ج  دقينش سعيد هللا فتح -  52

 9325   برقم    20190311:  تاريخ ، 1260  2017/8/17_ ج  دقينش سعيد هللا فتح -  53

 16145   برقم    20190311:  تاريخ ، 1303  2014/5/21 ـ ج  مبارك محمود محمد نرمين -  54

 14603   برقم    20190311:  تاريخ ، 1267  2013/3/25 ـ ج  العباسى على محمد محمد -  55

 14603   برقم    20190311:  تاريخ ، 1268  2018/3/25 ـ ج  العباسى على محمد محمد -  56

 18432   برقم    20190311:  تاريخ ، 1274  2016/6/15_  ج  الحناوى امين لكما اشرف -  57



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 19483   برقم    20190311:  تاريخ ، 1279  2017/4/22 ـ ج  عبدالمجيد ابوالمكارم ابراهيم عبدالنبى -  58

 15888   برقم    20190311:  تاريخ ، 1289  2019/3/10 ـ ج  سالمه ابراهيم محمد الفتاح عبد -  59

 17161   برقم    20190311:  تاريخ ، 1256  2015/4/28 ـ ج  المصيلحى على ابراهيم عالء -  60

 16510   برقم    20190312:  تاريخ ، 1304  2014/10/11 ـ ج  ابوالسعد عبدالغنى سعيد عبده -  61

 446   برقم    20190312:  تاريخ ، 1309  2018/8/3 ـ ج  عبدالمجيد عبدالسالم رمضان جمال -  62

 12272   برقم    20190312:  تاريخ ، 1294  2017/1/4 ـ ج  عجيز سعد محروس محروس -  63

 20583   برقم    20190312:  تاريخ ، 1306  2018/2/10 ـ ج  مرير محمد محمد خالد -  64

 16888   برقم    20190312:  تاريخ ، 1310  2015/2/21 ـ ج  الخولى محمد محمد محمد السيد السيد -  65

:  تاريخ ، 1319  2019/1/18_ ج(  تفال قطب صبرى رضا)   والتصدير واالستيراد للمقاوالت تفال( الى تعدل)  -  66

 658   برقم    20190312

 658   برقم    20190312:  تاريخ ، 1319  2019/1/18_ ج  تفال قطب صبرى رضا -  67

 10219   برقم    20190312:  تاريخ ، 1301  2018/9/1 ـ ج  الدين تاج ابراهيم عبدالمجيد سند -  68

 16408   برقم    20190313:  تاريخ ، 1332  2014/8/20 ـ ج  عبدالحميد عبدالقوى عبدالحق مسعد -  69

 10768   برقم    20190313:  تاريخ ، 1330  2019/4/27 ـ ج  عرب محمد السيد السعيد(  من تعدل)  -  70

    20190313:  تاريخ ، 1330  2019/4/27 ـ ج(   عرب محمد السيد السعيد)   الكهربائيه لالجهزه عرب(  الى تعدل)  -  71

 10768   برقم

 15232   برقم    20190313:  تاريخ ، 1321  2018/8/18_ ج  سمعان اديب حبيب عطيات -  72

 9926   برقم    20190313:  تاريخ ، 1324  2013/5/5 ـ ج  ابراهيم احمد محمد فتحى -  73

 9926   برقم    20190313:  تاريخ ، 1325  2018/5/5 ـ ج  ابراهيم احمد محمد فتحى -  74

 15647   برقم    20190313:  تاريخ ، 1320  2019/1/8 -ج  جبر اللطيف عبد لطفى ماهر -  75

 733   برقم    20190314:  تاريخ ، 1348  2019/3/8_ ج  بدوى محمد المنعم عبد عصام -  76
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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