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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 26005 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على ابراهيم حسن رشى -  1

 البرعى القادر عبد ابراهيم بسمه/بملك الكردى:  بجهة ، اعالف

 منزلية ادوات عن 26012 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج طه احمد امل -  2

 عجيزه العال عبد فهمى ايهاب/  بملك - السنترال مقابل - عجيزة ابو شارع - النصر منية:  بجهة ، كهربائية واجهزة

 تفصيل عن 26031 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا الغريب الغريب السيد -  3

 احمد احمد الوهاب عبد/بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، ستائر

 مزرعة عن 26051 برقم 20190311 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليم عبد محمد السيد محمد -  4

 العليم عبد محمد السيد على/  بملك - رومى ميت:  بجهة ، مواشى

 رحالت مكتب عن 26082 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد مسعد رضا -  5

 بركات محمد كامل مسعد بملك ضافر ميت:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه

 تكييفات بيع عن 26094 برقم 20190324 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على احمد -  6

 احمد السالم عبد محمد/  بملك - السالم برج - دكرنس:  بجهة ، وفالتر

 عن 26098 برقم 20190324 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى المتولى صابر المتولى هبه -  7

 ابراهيم هرماس على ابراهيم/  بملك - الشوادى مسجد بجوار - عبيد بنى:  بجهة ، عطارة تجارة

 بجهة ، بقالة عن 26007 برقم 20190303 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض النور ابو نبيه رشا -  8

 محمد عوض القعقاع سمير/  بملك - الكردى: 

 مقاوالت عن 26053 برقم 20190312 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور مصطفى السيد محمد -  9

 منصور مصطفى السيد حمدى/  بملك - مجاهد منية:  بجهة ، نقل

 مكتب عن 26117 برقم 20190327 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ابراهيم عزت سمير -  10

 العزيز عبد فتحى خالد/ بملك الجديد الموقف امام مجاهد منية:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية رحالت

 تصليح عن 26122 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  11

 قاسم احمد ابتسام بملك البحر شارع النصر منيه:  بجهة ، زيوت وبيع كاوتش

 تصليح عن 26122 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم محمد يدالس سعد -  12

 نشاط عن قاسم احمد ابتسام بملك النوعيه التربيه كليه شارع النصر منيه بناحيه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، زيوت وبيع كاوتش

 26122 تابع برقم ومقيد 2019/3/31 فى 1075 برقم مودع كافتريا

 ورشة عن 26020 برقم 20190306 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم المتولى سماح -  13

 هاشم المؤمن عبد السيد نبيل/بملك النادى بجوار السودان ميت:  بجهة ، موبيليا

 تجارة عن 26034 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد ربه عبد محمد احالم -  14

 المطلب عبد حالوة ابو السيد/بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، وفاكهة خضروات

 منظفات عن 26035 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد ربه عبد محمد بسمه -  15

 سليمان عبده محمود السيد بملك التجاره مدرسه بجوار الرحمن عبد منشاه:  بجهة ، تجميل وادوات صناعيه
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 حشو ورشة عن 26060 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم برهام احمد عماد -  16

 عيد سعد عيد احمد/بملك الكردى:  بجهة ، فرامل تيل

 معدات بيع عن 26113 برقم 20190326 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فتحى ابراهيم محمود -  17

 الحديدى محمد ابراهيم ابراهيم ايمان/ بملك الكردى:  بجهة ، زراعية واالت

 تجاره عن 26124 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل موسى السيد عادل اسامه -  18

 البيلى حسن السعيد هانم بملك الكردى:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 تجارة عن 26004 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على ابراهيم حسن على -  19

 حسن محمد محمد رأفت محمد/بملك الكردى:  بجهة ، اعالف

 عن 26019 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد الدسوقى عوض عال -  20

 عثمان محمد الدسوقى عوض/بملك السماروه شارع:  بجهة ، عامة صيدلية

 اخشاب تجارة عن 26021 برقم 20190306 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى محمد السيد احمد -  21

 السيد البيلى محمد السيد/بملك عارف السالم عبد ش:  بجهة ،

 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنقر المعاطى ابو المعاطى ابو حسين جاد -  22

 سليمان محمد السيد محمد/بملك الجديدة برمبال:  بجهة ، ومحمول دش مستلزمات تجارة عن 26032

 تجارة عن 26080 برقم 20190319 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد اسماعيل محمد -  23

 صالح ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك - مؤمن الخولى ميت:  بجهة ، غدائية مواد

 26097 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محرم محمد محمد محمد حلمى محمد عبير -  24

 على احمد محمد مصطفى بملك المهندس شارع من حالوه ابو شارع النصر منيه:  بجهة ، المياه وفالتر تكييف تجاره عن

 مكتب عن 26102 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى محمد على احمد على -  25

 محمد على احمد على محمود بملك المحموديه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تصنيع عن 26103 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سالم ابراهيم محمد راندا -  26

 النجار احمد محمد فتحى فتحى/  بملك - المحطة بجوار - الرياض:  بجهة ، حلوى وبيع فطائر

 عن 26114 برقم 20190326 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو على اللطيف عبد مكرم امين -  27

 احمد الشربينى فاطمة/ بملك الناحية داير شارع طاهر ميت:  بجهة ،( السياحية االنشطة عدا فيما) داخلية رحالت مكتب

 تجارة عن 26033 برقم 20190310 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القناوى احمد السعيد احمد -  28

 محمد احمد محمد ناجى/بملك البنزينة بجوار ضافر ميت:  بجهة ، منظفات

 عن 26065 برقم 20190317 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصباح الحليم عبد ايمان -  29

 عبدهللا سعد شاديه بملك الكبير الجامع بجوار الصالحات:  بجهة ، اعالف تجارة

  تجاره عن 26119 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين المتولى محمد جمال -  30

 الرازق عبد صالح نفين بملك الصالحات كفر:  بجهة ، بقاله

 تجارة عن 26029 برقم 20190307 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد على حسن السعيد -  31

 العزيز عبد على حسن هانى/  بملك - البنزينة بجوار - المؤمن عبد كفر:  بجهة ، اعالف

 عن 26037 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيع مطاوع الملك عبد السيد فاطمه -  32

 دكرنس ومدينه مركز رئاسه بملك االتوبيس محطه بجوار دكرنس:  بجهة ، وانتيكات هدايا تجاره

 بيع عن 26104 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد السيد العال عبد -  33

 شريد سعيد شريد سليم بملك شرويد عرب - الربيعه:  بجهة ، موبايالت
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 مشروبات عن 26116 برقم 20190327 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات السيد احمد عالء -  34

 عرفات السيد احمد بملك الحلوج ميت:  بجهة ، وساخنه بارده

 ماكينة عن 26009 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد احمد رشدى محمود -  35

 الحميد عبد احمد رشدى محمد/بملك السودان ميت:  بجهة ، واحدة الة مستندات تصوير

 قطع تجاره عن 26016 برقم 20190305 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد احمد سامى -  36

 حسن محمد احمد جالل واميره ونبيله مرفت بملك الباز المعاطى ابو:  بجهة ، موتوسيكالت غيار

 نظارات بيع عن 26026 برقم 20190307 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفنى محمد سعد محمود -  37

 عجيزه عادل اللطيف عبد/  بملك - النصر منية كوبرى مقابل - الخولى ميت:  بجهة ، طبية

 تجارة عن 26027 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كاشف محمد على خميس احمد -  38

 طه المتولى نشوة/بملك عدالن ميت:  بجهة ، واعالف مزارع مستلزمات

 تجارة عن 26075 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد محمد فتحى سهير -  39

 الدمرداش محمد احمد اسامة/بملك الكبير الجامع ش اليوسيفية:  بجهة ، بقالة

 معرض عن 26015 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الرفاعى احمد ابراهيم -  40

 الدسوقى محمد ثروت/  بملك - المدينة مجلس شارع - دكرنس:  بجهة ، منزلية ادوات

 ، بقالة تجارة عن 26023 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنبلى السيد محمد احمد -  41

 الشربينى احمد عبده السعيد عادل/بملك المستشفى بجوار عالم كفر:  بجهة

 تجارة عن 26045 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد الحميد عبد السيد -  42

 عبد محمد/بملك - المستشفى مقابل - المدينة مجلس شارع - دكرنس:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس

 على السيد الحميد

 تجاره عن 26059 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد ابراهيم احمد احمد -  43

 السيد محمد ابراهيم احمد بملك عالم كفر:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 تجاره عن 26069 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد الدين نور صالح -  44

 جوده احمد العجمى محفوظ احمد محمد بملك المدينه مجلس شارع دكرنس:  بجهة ، احديه

 مصنع عن 15733 برقم 20190319 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى العزب جمال عمرو -  45

 المتولى العزب جمال ورثه بملك ضافر ميت:  بجهة ، تريكو

 مصنع عن 15733 برقم 20190319 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى العزب جمال عمرو -  46

 فى افتتح وتصدير استيراد مكتب نشاط عن المتولى العزب جمال ورثه بملك ضافر ميت بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، تريكو

 دكرنس 15733 برقم ومقيد 2007/2/4

 ، اعالف تجارة عن 26087 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد على السيد -  47

 سالم محمد سالم محمد/ بملك اتالصالح عمرية قرية:  بجهة

 مكتب عن 26093 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد خليل الظاهرى عبده -  48

 ابراهيم ريا ابو جمال محمد/ بملك الرياض:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية رحالت

 26099 برقم 20190324 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض باز العزيز عبد فوزى العزيز عبد -  49

 العنين ابو عرفات مصطفى محمد/  بملك - الجزيره:  بجهة ، تصدير مكتب عن

 تجارة عن 26014 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التجميل لمستحضرات راغب -  50

 محمد عرفه محمد زينب/بملك الحدادين ش يوليو23 شارع:  بجهة ، تجميل مستحضرات
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 26050 برقم 20190311 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلتاجى محمد محمد رجب وسام -  51

 ابراهيم فرج احمد عالء/بملك النور مسجد بجوار سويد ميت:  بجهة ، حريمى ترزى

:  بجهة ، صيدليه عن 26052 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر يسن محمد امل -  52

 على احمد السيد بركات بملك القديمه النقطه شارع الجديده برمبال

 عن 26063 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد راغب محمد مدحى احمد -  53

 الهادى عبد راغب محمد مدحى/  بملك - النمر عزبة - عبيد بنى:  بجهة ، استرجى ورشة

 عن 26072 برقم 20190318 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى محمد الكريم عبد محمد محمد -  54

 الكريم عبد محمد سماح/  بملك - طريف ميت:  بجهة ، تجارية وتوكيالت تصدير مكتب

 حالقه محل عن 26090 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى حامد محمد عادل -  55

 الوفا ابو السيد سمير بملك الكبير المسجد امام المؤمن عبد كفر:  بجهة ،

 خدمات بيع عن 26091 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن رفعت سعد -  56

 حسن منصور حسن منصور بملك تاج جامع مقابل ديمشلت:  بجهة ، محمول

 عن 26122 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  57

 قاسم احمد ابتسام بملك النوعيه التربيه كليه شارع النصر منيه:  بجهة ،(  كافتريا)  وبارده ساخنه مشروبات

 عن 26122 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  58

 نشاط عن قاسم احمد ابتسام بملك البحر شارع النصر منيه بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ،(  كافتريا)  وبارده ساخنه مشروبات

 دكرنس 26122 برقم ومقيد 2019/3/31 فى 1074 برقم مودع زيوت وبيع كاوتش تصليح

 عن 18474 برقم 20190305 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيبه السيد السيد الفتاح عبد محمد -  59

 العزيز عبد صالح مصباح ناصر بملك الغفاير بال تال طريق 8 رومى ميت:  بجهة ، البان منتجات مصنع

 عن 18474 برقم 20190305 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيبه السيد السيد الفتاح عبد محمد -  60

/  نشاط عن  يونس احمد محمد زينب/  بملك محمود السيد منشية دكرنس/  بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، البان منتجات مصنع

 رقم 2010/09/28المحل افتتاح تاريخ البان منتجات وتجارة 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 دكرنس18474  قيده

 عن 26040 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد المعاطى ابو السيد السعيد -  61

 على على وجيه عمرو/بملك الرياض:  بجهة ، نقليات مكتب

 كاوتش تجارة عن 26041 برقم 20190310 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكاوتش لتجارة الزناتى -  62

 رزق عبده فاطمه/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ،

 تجاره عن 26044 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مصطفى حمدى محمد -  63

 رسالن عوض احمد وائل بملك فارس ميت:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 تجارة عن 26058 برقم 20190313 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل الحميد عبد محمد تامر -  64

 فاضل الحميد عبد محمد/بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس

 تجارة عن 26057 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى الوردانى وصفى احمد -  65

 احمد الفتاح عبد فؤاد عالء/  بملك - استاورو - عبيد بنى:  بجهة ، وسيراميك صحية ادوات

 مزرعة عن 26067 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على شحاته عبده محمود -  66

 راجح احمد احمد السباعى/  بملك - الجديدة برمبال:  بجهة ، مواشى

 26074 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد مصباح  احمد السيد -  67

 الرحمن عبد محمد مصباح احمد بملك الجديد الطريق الحلوج ميت:  بجهة ، حالقه صالون عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 26086 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب على حالوه ابو السيد محمد احمد -  68

 احمد محمد حسين محمد بملك البلقا شارع عبيد بنى:  بجهة ، زراعيه حاصالت تجاره عن

 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرينى العزيز عبد السميع عبد عوض شيماء -  69

 السيد احمد/  بملك - الرياض بريد مكتب بجوار - البوسته شارع - الرياض:  بجهة ،( بصريات) طبية نظارات تجارة عن 26092

 شعيب علىعلى

 عن 26095 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على ابراهيم مصطفى هللا وعد -  70

 الجميل المتولى ابراهيم احمد/ بملك الناحية داير شارع عبيد بنى:  بجهة ، عامة صيدلية

 مزرعة عن 26100 برقم 20190325 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المتولى شعبان صالح -  71

 محمد المتولى شعبان صالح/  بملك - سالم ابو عزبة - الجديدة برمبال:  بجهة ، مواشى

 وانتاج بيع عن 26017 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف عبده سعد حسام -  72

 خلف عبده سعد احمد بملك الرحمن عبد منشاه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 وانتاج بيع عن 26017 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف عبده سعد حسام -  73

 مكتب نشاط عن الرحمن عبد احمد بكر ابو يحى بملك الرحمن عبد منشاه بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 دكرنس 26017 برقم ومقيد 2019/3/5 فى 781 برقم مودع متكامله مقاوالت

 عن 26018 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الدسوقى الدسوقى احمد محمد -  74

 احمد الدسوقى الدسوقى احمد/  بملك - المحطة شارع - عالم كفر:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 عن 26042 برقم 20190310 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرماوى ابراهيم عبدالفتاح نبيهه -  75

 احمد لطفى الدين محى اسامه/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ، سيارات وتموين خدمه محطة

 عن 26043 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر على عبدالحليم احمد عادل خالد -  76

 الجباس محمد السيد/  بملك - عرابى شارع:  بجهة ، بقاله تجارة

 مكتب عن 26061 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف مجاهد احمد عايده -  77

 محمود شحاته محمد ابراهيم بملك الحسين االمام شارع دكرنس:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 مكتب عن 26088 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض بالل محمد -  78

 الرازق عبد الرازق عبد فاطمه بملك نجير شداد ميت:  بجهة ، توريدات

 عن 26108 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على العاطى عبد احمد العاطى عبد -  79

 سالم على العاطى عبد احمد/  بملك - الجرابعه حارة - عبيد بنى:  بجهة ، مستندات تصوير

 محل عن 26112 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد احمد فخرى احمد -  80

 ابراهيم محمد احمد فخرى/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ، فراشه

 نقل مكتب عن 26039 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالدي على على وجيه عمرو -  81

 سيداحمد ابوالمعاطى السيد السعيد/  بملك - الرياض:  بجهة ،

 ورشه عن 26046 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سامى محمود حسين فؤاد -  82

 مهدى عيد محمد هيثم بملك ديمشلت:  بجهة ، حداده

 26062 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد محمود البنا حسن اللطيف عبد -  83

 اللطيف عبد محمود البنا حسن/بملك عاصم ميت:  بجهة ، غدائية مواد تعبئة عن

 عن 26068 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى محمود هللا عبد احمد حنان -  84

 ابراهيم احمد محمد سعد ماهر/  بملك - العوايده عزبة - الكردى كفر:  بجهة ، بقالة تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتوزيع بيع عن 26079 برقم 20190319 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد السعيد سامح -  85

 حالوه الفتاح عبد ابراهيم محمد/  بملك - حافظ كمال شارع - النصر منية:  بجهة ، وورقيات منظفات

 رحالت مكتب عن 26096 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق دياب سعديه -  86

 عبدالجواد السيد خليل محمد/  بملك - عالم كفر:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه

 حدايد تجارة عن 26106 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد ظريف نعمه -  87

 العنين ابو على العنين ابو حسن/ بملك فكرى قهوة بجوار فارس ميت:  بجهة ، وبويات

 بجهة ، بقالة عن 26123 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد احمد -  88

 اسماعيل احمد اسماعيل سندس/ بملك الؤمن عبد كفر: 

 عن 26008 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد الخالق عبد حسن محمد -  89

 احمد محمد الخالق عبد حسن/  بملك - الشباب مركز بجوار ناصر ابو كفر:  بجهة ، ودخان سجائر تجارة

 مقاوالت مكتب عن 26017 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف عبده سعد حسام -  90

 الرحمن عبد احمد بكر ابو يحى بملك الرحمن عبد منشاه:  بجهة ، متكامله

 عن 26028 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  91

 بملك المؤمن عبد كفر:  بجهة ، 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 رقم المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 سلطان احمد مصطفى رمزى

 عن 26056 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد شكرى احمد الونيس عبد -  92

 ابراهيم المتولى ابراهيم بملك النيل اسماك بجوار - البحر شارع دكرنس:  بجهة ،(  وساخنه بارده مشروبات تقديم)  كافتيريا

 البغدادى

 عن 26073 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرشدى المتولى محمد فاروق احمد -  93

 العزيز عبد حامد محمد/بملك البسطويسى شارع دكرنس:  بجهة ، حريمى اكسسوار تجارة

 تجاره عن 26077 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهرى احمد صبح احمد وفاء -  94

 اباظه على احمد محمد سعد بملك العروبه شارع دكرنس:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 تعبئة عن 26085 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيالنى محمد السيد هللا عبد محمد -  95

 كيالنى محمد السيد هللا عبد/ بملك المدينة مجلس ش دكرنس:  بجهة ، للغير وتسويق غذائية مواد

 ورشة عن 26105 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع محمد ابراهيم مصطفى -  96

 نافع محمد إبراهيم السيد/ بملك والربيعة الشركة:  بجهة ، الوميتال

 عن 26107 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد احمد الدكتور صيدليه -  97

 العزيز عبد محمود العزيز عبد/  بملك - المهندس شارع - النصر منية:  بجهة ، صيدلية

 عن 26111 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى السيد الحديدى الرحمن عبد -  98

 مصطفى محمود محمد زينب/ بملك السوق شارع الرمان اشمون:  بجهة ، مستندات تصوير

 عن 26118 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره ابراهيم منصور حلمى محمد -  99

 سمره ابراهيم منصور حلمى/  بملك - الزراعية الجمعية خلف - الرياض:  بجهة ، خردوات تجارة

 عن 26121 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد إيمان/  الدكتورة صيدلية -  100

 الفضل ابو يوسف محمد حجازى حمدى/ بملك الربيعة_  2 الشركة:  بجهة ، صيدلية

 مكتب عن 26006 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للرحالت حمدى اشرف مكتب -  101

 الشربينى على محمد احمد بملك الزراعيين نادى خلف رومى ميت:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تصوير عن 26011 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمود عادل حنان -  102

 الحق عبد محمد عباس محمود/ بملك المحطة شارع الرمان اشمون:  بجهة ، مستندات

 عن 26013 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرازق عبد ابراهيم بشرى -  103

 مصطفى محمد جابر بملك الكرما:  بجهة ، العطاره تجاره

 تجاره عن 26064 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد حسن محمد حسين -  104

 حتاته محمد حسن على بملك الربيعه:  بجهة ، عطاره

 تصوير عن 26066 برقم 20190317 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه السعيد فريد احمد معالى -  105

 المهدى محمد شعبان الرازق عبد/ بملك الرئيسى البريد بجوار دكرنس:  بجهة ، مستندات

 تجارة عن 26071 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد فهمى السيد احمد -  106

 على محمد ابراهيم محمد/  بملك - المؤمن عبد كفر:  بجهة ، تجميل ادوات

)  كافيه عن 26078 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل احمد محمد محمود -  107

 اسماعيل محمد الشبراوى سعد/بملك رومى ميت ملعب بجوار دكرنس:  بجهة ،(  وساخنة باردة مشروبات

 عن 26084 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو الجواد عبد ابراهيم باهر -  108

 السيد يوسف زيدان فتحى/بملك الغفاير حى رومى ميت:  بجهة ، توريدات مكتب

 تجاره عن 26109 برقم 20190325 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصمد عبد على محفوظ على -  109

 صادق محمود الهادى محمد بملك شبرا شارع عبيد بنى:  بجهة ، اعالف

 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات المتكامله للمقاوالت محمد ياسر مؤسسه -  110

 الشربينى ابراهيم ابراهيم محمد بملك التاجر عزبه - الجديده برمبال:  بجهة ، وتوريدات متكامله مقاوالت مكتب عن 26115 برقم

 عن 26010 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد الغفار عبد منصور احمد -  111

 هللا عبد السيد الغفار عبد منصور/  بملك - الخضر ديرب:  بجهة ، مستندات تصوير

 صيدلية عن 26022 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى السيد محمد محمود -  112

 الورثة وعن نفسه عن العباس ابو السيد محمد محمد/بملك طريف ميت:  بجهة ،

 عن 26024 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه محمود فرج المجيد عبد عمرو -  113

 يحى على حسن محمد/  بملك - قنيش كفر:  بجهة ، دهانات تجارة

 مكتب عن 26030 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غوينم سعد غوينم سالمة -  114

 السيد على السيد ابراهيم/بملك التعليمية االدارة خلف رومى ميت:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية رحالت

 عن 26038 برقم 20190310 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عبده السيد ربيع محمد -  115

 معوض عبده السيد ربيع/  بملك - الجديده برمبال:  بجهة ، مواشى مزرعة

 تجارة عن 26047 برقم 20190311 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد جمعه محمد -  116

 غنيم زيد محمود زيد ابو السيد/بملك البجالت:  بجهة ، كهربائية ادوات

 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام العال عبد الفتاح عبد الفتاح عبد محمد -  117

 العال عبد الفتاح عبد الفتاح عبد/  بملك - العمده ارض - دكرنس:  بجهة ، مستندات تصوير عن 26049

 26055 برقم 20190312 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب يوسف المطلب عبد يوسف محمود -  118

 التعليميه واالداره مسعد ابو مخزن بجوار رومى ميت:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما حريمى مالبس تجاره عن

 احمد سيد المتولى محمد شيرين بملك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 26081 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد محمد يوسف فاطمة -  119

 ابراهيم عطا احمد اشرف/بملك البكرى عزبة الكردى:  بجهة ، صحية ادوات

 26101 برقم 20190325 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمد المتولى شعبان المتولى -  120

 حسانين محمد المتولى شعبان/ بملك - الجديد البحر ش - الجديدة برمبال:  بجهة ، مواشى مزرعة عن

 قطع تجاره عن 26025 برقم 20190307 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد موسى سامى هانى -  121

 محمد موسى سامى محمد بملك المحطه ميدان عالم كفر:  بجهة ، سيارات غيار

 بقاله تجاره عن 26036 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى المهدى محمد مازن -  122

 المهدى عارف القصبى امل بملك نجير:  بجهة ،

 ، بن مطحن عن 26054 برقم 20190312 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد السيد حامد -  123

 رينه عوض محمد السيد/بملك الزراعية الجمعية بجوار تمامه ميت قرية:  بجهة

 مصنع عن 26070 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى على السعيد صبرى -  124

 المهدى على السعيد كامل صبرى بملك الكبرى القباب:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 ادوات تجاره عن 26083 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد رمضان السيد رشا -  125

 سرحان محمد احمد السيد محمود بملك ديمشلت:  بجهة ، صحيه

 بقالة تجارة عن 26089 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم على فوزى -  126

 كراوية عثمان ابراهيم عيشه/ بملك السيد ابو عزبة الربيعة:  بجهة ،

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع وبيع لتجارة رزق السيد إبراهيم مؤسسة -  127

 على راهيمإب فاطمة/ بملك األربعين شارع دكرنس:  بجهة ، السيارات غيار قطع وبيع تجارة عن 26110 برقم 20190326

 الوكيل

 مكتب عن 26120 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين سعد محمد محمد السيد -  128

 محمود صابر محمد هبه/  بملك - عاصم ميت ميزانية:  بجهة ،(  السياحيه االنشطه عدا فيما)  الغير لحساب عمال ونقل رحالت

 موسى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  مدعم مطور الى نصف مخبز   ،  شركة   وشريكه عبدالواحد محمد نمير محمد شركة -  1

 عبدالواحد محمد نمير/  بملك - الجناينى ش - سويد ميت:  بجهة ، مدعم مطور الى نصف مخبز عن ، 26076 برقم 20190318

 محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   19529:  برقم هقيد سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن الحميد عبد الحميد عبد نفيسه   - 1

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   24173:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخالق عبد محمد اسعد عونى   - 2

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   23481:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد الصاوى حمدى رشا   - 3

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   10092:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عقل ابراهيم سالمه محمد وفاء   - 4

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   17469:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتولى على السيد على   - 5

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   9084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مندور يوسف احمد سرور   - 6

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   1884:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البياع امين المتولى حشمت   - 7

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   9227:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج يونس الفتاح عبد حنان   - 8

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   24838:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى عبده عوض احمد احمد   - 9

 نهائيا النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   9686:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درغام حامد سمير ناهد   - 10

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   22053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنسى محمود بالل محمد هاله   - 11

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   4737:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حافظ احمد نحسي احمد   - 12

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   24947:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطريسى المتولى حسين حسين   - 13

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   12489:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبده حافظ حمدى   - 14

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   21207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيارات غيار لقطع نورا مؤسسه   - 15

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   24956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على االمام احمد خالد محمد   - 16

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   23643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوصيف هللا عبد الوصيف محمد   - 17

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل

 تم   20190326 تاريخ وفى ،   20888:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المقصود عبد الغنى عبد صابر اسامه   - 18

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   8172:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الشافعى على محسن   - 19

 تعالى هللا رحمه الى الوفاه بسبب القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   14507:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الواحد عبد محمد نمير   - 20

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   10285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سراج حسنين على ابراهيم نادر   - 21

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   7863:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهبه العزيز عبد العزيز عبد السيد   - 22

 نهائيا التجارى شاطالن اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل

 تم   20190328 تاريخ وفى ،   24666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد مصلحى عبدالرؤف نعيم   - 23

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   15387:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتعال عبد محمد دويدار احالم   - 24

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   9691:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل احمد اسماعيل سندس   - 25

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  24526 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقى صبح على مناظر -  1

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  23883 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الحنبلى محمد عزت محمد -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  15398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعدنى احمد السيد احمد الى عدل -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  15398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعدنى حسن احمد السيد احمد -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  19015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم احمد السيد -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  13790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبده محمد رامى -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  22383 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم السالم عبد محمد امتياز -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  24377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغفار عبد عوض سمير عوض -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  20254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد حسين وائل -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  21241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتولى الفرغلى السعيد نزيه -  10

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

 تم  20190310 ، تاريخ وفي  21241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزة للمالبس الفرغلى الى التجارى االسم تعيل -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  26048 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل هللا عبد محمد نصر -  12

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  25577 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فول احمد محمود محمد رضا -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  25879 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبانه محمود محمد محب محمود -  14

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  25274 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر محمد خيرى محمد -  15

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  25804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود كمال على نجالء -  16

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  26034 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربه عبد ربه عبد محمد احالم -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  24029 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى حافظ معوض فاطمه -  18

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

 المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  25819 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنهاوى على يوسف لطفى المتولى -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  4269 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العباسى محمد راشد السيد موسى -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  24482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا نعمة احمد هللا نعمة نعيم -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  24324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل اللطيف عبد عطيه رضا -  22

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

 المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  25518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض عبداللطيف عبدالستار وائل -  23

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  13190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى المتولى المنعم عبد فاروق احمد -  24

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  24289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على فهمى صبرى احمد -  25

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  4593 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد على احمد خالد -  26

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  24717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب يوسف ابراهيم على شريف -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  25716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرغلى رمضان اشرف رمضان -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  21779 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد السعيد محمد -  29

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  25717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن ابراهيم حسن محمد ابوزيد -  30

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  18491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد مسعد محمد -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  24350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مجاهد عماره شعبان محمد -  32

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  25468 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى وهبه السيد محمد -  33

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  23628 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدل المتولى ابراهيم محمد ابراهيم -  34

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  25958 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مصطفى محمد طاهر -  35

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  19847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد المحسن عبد جاد محمد -  36

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  21850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمود السيد المجيد عبد -  37

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

 رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  15827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شندى ابراهيم احمد العزيز عبد احمد -  38

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرحالت حمدى اشرف مكتب -  1

 الشربينى على محمد احمد بملك الزراعيين نادى خلف ىروم ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 25261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد الشبراوى اشرف -  2

 العزيز عبد محمد الشبراوى اشرف بملك طريف ميت الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 24526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى صبح على مناظر -  3

 الفتوح ابو الدين محى وليد/  بملك - الكبير مجاهد منية مسجد شارع - مجاهد منية/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الخالق عبد حسن محمد -  4

 احمد محمد الخالق عبد حسن/  بملك - الشباب مركز بجوار ناصر ابو كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 21555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمود حسن محمد خالد -  5

 متولى اللطيف عبد محمد مجدى بملك الصمد عبد منشيه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابراهيم حسن على -  6

 حسن محمد محمد رأفت محمد/بملك الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد احمد رشدى محمود -  7

 الحميد عبد احمد رشدى محمد/بملك السودان ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض النور ابو نبيه رشا -  8

 محمد عوض القعقاع سمير/  بملك - الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابراهيم حسن رشى -  9

 البرعى القادر عبد ابراهيم بسمه/بملك الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ يوف 26011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود عادل حنان -  10

 الحق عبد محمد عباس محمود/ بملك المحطة شارع الرمان اشمون ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 26010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد الغفار عبد منصور احمد -  11

 هللا عبد السيد الغفار عبد منصور/  بملك - الخضر ديرب ،:   الـتأشير وصف، 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 26012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج طه احمد امل -  12

 عجيزه العال عبد فهمى ايهاب/  بملك - السنترال مقابل - عجيزة ابو شارع - النصر منية ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الرفاعى احمد ابراهيم -  13

 الدسوقى محمد ثروت/  بملك - المدينة مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 18474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيبه السيد السيد الفتاح عبد محمد -  14

 العزيز عبد صالح مصباح ناصر بملك الغفاير بال تال طريق 8 رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 18474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيبه السيد السيد الفتاح عبد محمد -  15

 استيراد/  نشاط عن  يونس احمد محمد زينب/  بملك محمود السيد منشية دكرنس/  بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  قيده رقم 2010/09/28المحل افتتاح تاريخ البان منتجات وتجارة 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير

 دكرنس18474

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبده سعد حسام -  16

 خلف عبده سعد احمد بملك الرحمن عبد منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبده سعد حسام -  17

 متكامله مقاوالت مكتب نشاط عن الرحمن عبد احمد بكر ابو يحى بملك الرحمن عبد منشاه بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دكرنس 26017 برقم ومقيد 2019/3/5 فى 781 برقم مودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبده سعد حسام -  18

 الرحمن عبد احمد بكر ابو يحى بملك الرحمن عبد منشاه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد ابراهيم بشرى -  19

  مصطفى محمد جابر بملك الكرما ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد احمد سامى -  20

 حسن محمد احمد جالل واميره ونبيله مرفت بملك الباز المعاطى ابو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 18474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيبه السيد السيد الفتاح عبد محمد -  21

 العزيز عبد صالح مصباح ناصر بملك الغفاير بال تال طريق 8 رومى ميت بناحيه 2 اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 18474 تابع برقم ومقيد 2019/3/5 فى 675 برقم مودع البان منتجات مصنع نشاط عن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 26014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجميل لمستحضرات راغب -  22

 محمد عرفه محمد زينب/بملك الحدادين ش يوليو23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمد السيد احمد -  23

 السيد البيلى محمد السيد/بملك عارف السالم عبد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم المتولى سماح -  24

 هاشم المؤمن عبد السيد نبيل/بملك النادى بجوار السودان ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 19015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم احمد السيد -  25

 احمد رمضان رمضان السيد بملك الفاروق عمر مدرسه شارع البجالت الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الدسوقى الدسوقى احمد محمد -  26

 احمد الدسوقى الدسوقى احمد/  بملك - المحطة شارع - عالم كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد الدسوقى عوض عال -  27

 عثمان محمد الدسوقى عوض/بملك السماروه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى السيد محمد محمود -  28

 الورثة وعن نفسه عن العباس ابو السيد محمد محمد/بملك طريف ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى سامى هانى -  29

 محمد موسى سامى محمد بملك المحطه ميدان عالم كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غوينم سعد غوينم سالمة -  30

 السيد على السيد ابراهيم/بملك التعليمية االدارة خلف رومى ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كاشف محمد على خميس احمد -  31

 طه المتولى نشوة/بملك عدالن ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  32

 سلطان احمد مصطفى رمزى بملك المؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى محمد سعد محمود -  33

 عجيزه عادل اللطيف عبد/  بملك - النصر منية كوبرى مقابل - الخولى ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد على حسن السعيد -  34

 العزيز عبد على حسن هانى/  بملك - البنزينة بجوار - المؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمود فرج المجيد عبد عمرو -  35

 يحى على حسن محمد/  بملك - قنيش كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 26023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنبلى السيد محمد احمد -  36

 الشربينى احمد عبده السعيد عادل/بملك المستشفى بجوار عالم كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد ربه عبد محمد احالم -  37

 المطلب عبد حالوة ابو السيد/بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 15955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الباز المتولى السعيد محمد -  38

 الباز المتولى السعيد محمد/بملك القديمة برمبال الي تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم الحسين الى تعدل -  39

 ومقيد 2019/3/10 فى 841 برقم مودع سليمان محمد السيد عبده محمد ورثه بملك الجنينه بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  دكرنس 9685 تابع برقم

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وفا ابراهيم احمد ابراهيم الحسين -  40

 ومقيد 2019/3/10 فى 841 برقم مودع سليمان محمد السيد عبده محمد ورثه بملك الجنينه بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  دكرنس 9685 تابع برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا الغريب الغريب السيد -  41

 احمد احمد الوهاب عبد/بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرماوى ابراهيم عبدالفتاح نبيهه -  42

 احمد لطفى الدين محى اسامه/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عبده السيد ربيع محمد -  43

 معوض عبده السيد ربيع/  بملك - الجديده برمبال ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنقر المعاطى ابو المعاطى ابو حسين جاد -  44

 سليمان محمد السيد محمد/بملك الجديدة برمبال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصطفى حمدى محمد -  45

 رسالن عوض احمد وائل بملك فارس ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد المعاطى ابو السيد السعيد -  46

  على على وجيه عمرو/بملك الرياض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القناوى احمد السعيد احمد -  47

 محمد احمد محمد ناجى/بملك البنزينة بجوار ضافر ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيع مطاوع الملك عبد السيد فاطمه -  48

 دكرنس ومدينه مركز رئاسه بملك االتوبيس محطه بجوار دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد ربه عبد محمد بسمه -  49

 سليمان عبده محمود السيد بملك التجاره مدرسه بجوار الرحمن عبد منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى المهدى محمد مازن -  50

 المهدى عارف القصبى امل بملك نجير ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر على عبدالحليم احمد عادل خالد -  51

 الجباس محمد السيد/  بملك - عرابى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 19570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرجاوى نصر محمد عثمان احمد -  52

 المرجاوى نصر محمد عثمان سعد/ بملك عالم كفر الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب على على وجيه عمرو -  53

 سيداحمد ابوالمعاطى السيد السعيد/  بملك - الرياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده ابراهيم الحسين صيدلية -  54

 سليمان محمد السيد عبده محمد ورثة/  بملك - الجنينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 23956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عطيه محمود -  55

 العدل السيد السالم عبد واحمد محمد بملك القديمه الحديد السكه خلف ضافر ميت الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاوتش لتجارة الزناتى -  56

 رزق عبده فاطمه/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 26045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد الحميد عبد السيد -  57

 على السيد الحميد عبد محمد/بملك - المستشفى مقابل - المدينة مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد جمعه محمد -  58

 غنيم زيد محمود زيد ابو السيد/بملك البجالت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 18545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى سليمان صبرى سليمان -  59

 برقم مودع الحليم عبد المعاطى ابو محمد شحاته بملك دمياط - فريد محمد شارع سعد كفر بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 دمياط 00000000 برقم ومقيد 000000 فى 000000

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26051    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، العليم عبد محمد السيد محمد -  60

 العليم عبد محمد السيد على/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل هللا عبد محمد نصر -  61

 رمضان احمد نورا/  بملك - طريف ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 13643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تقى السيد الدين تقى محمد ايمن -  62

 الطور 12308 برقم والمقيد 2009/11/8 فى 2412 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام العال عبد الفتاح عبد الفتاح عبد محمد -  63

 العال عبد الفتاح عبد الفتاح عبد/  بملك - العمده ارض - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سامى محمود حسين فؤاد -  64

 مهدى عيد محمد هيثم بملك ديمشلت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى محمد محمد رجب وسام -  65

 ابراهيم فرج احمد عالء/بملك النور مسجد بجوار سويد ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 24168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد سليمان سامى اسامه -  66

 السالم عبد فهمى صبرى/بملك الرمان اشمون الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 26053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى السيد محمد -  67

 منصور مصطفى السيد حمدى/  بملك - مجاهد منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 26054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد السيد حامد -  68

 رينه عوض محمد السيد/بملك الزراعية الجمعية بجوار تمامه ميت قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 24354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد منصور عثمان هانى -  69

 رمضان عبده ابراهيم/  بملك - رومى ميت/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 26055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب يوسف المطلب عبد يوسف محمود -  70

 احمد سيد المتولى محمد شيرين بملك التعليميه واالداره مسعد ابو مخزن بجوار رومى ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 26052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر يسن محمد امل -  71

  على احمد السيد بركات بملك القديمه النقطه شارع الجديده برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم احمد احمد -  72

 السيد محمد ابراهيم احمد بملك عالم كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى الوردانى وصفى احمد -  73

 احمد الفتاح عبد فؤاد عالء/  بملك - استاورو - عبيد بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مجاهد احمد عايده -  74

 محمود شحاته محمد ابراهيم بملك الحسين االمام شارع دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم برهام احمد عماد -  75

 عيد سعد عيد احمد/بملك الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 19595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد لطفى -  76

 وتوكيالت وتصدير استيراد مكتب نشاط عن النبوى سعد سامى بملك المنصوريه ترعه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 المنصوره 00000 برقم ومقيد 00000 فى 0000000 برقم عمود  وبرفانات عطور وتجاره تجاريه

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد شكرى احمد الونيس عبد -  77

 البغدادى ابراهيم المتولى ابراهيم بملك النيل اسماك بجوار - البحر شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل الحميد عبد محمد تامر -  78

 فاضل الحميد عبد محمد/بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 23001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الشافى عبد على نادر -  79

 عوض الحميد عبد رمضان سهام/بملك نجير الى النشاط عنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 26062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمود البنا حسن اللطيف عبد -  80

 اللطيف عبد محمود البنا حسن/بملك عاصم ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 26063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد راغب محمد مدحى احمد -  81

 الهادى عبد راغب محمد مدحى/  بملك - النمر عزبة - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 26067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على شحاته عبده محمود -  82

 راجح احمد احمد السباعى/  بملك - الجديدة برمبال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 26069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الدين نور صالح -  83

 جوده احمد العجمى محفوظ احمد محمد بملك المدينه مجلس شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 26065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصباح الحليم عبد ايمان -  84

 عبدهللا سعد شاديه بملك الكبير الجامع بجوار الصالحات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 26066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السعيد ريدف احمد معالى -  85

 المهدى محمد شعبان الرازق عبد/ بملك الرئيسى البريد بجوار دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 26064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسن محمد حسين -  86

 حتاته محمد حسن على بملك الربيعه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 26068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى محمود هللا عبد احمد حنان -  87

 ابراهيم احمد محمد سعد ماهر/  بملك - العوايده عزبة - الكردى كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 25518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عبداللطيف عبدالستار وائل -  88

 عربان معاطى محمد محمد/بملك غازى سيدى مسجد بجوار المجمع شارع الكردى كفر الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 26070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى على السعيد صبرى -  89

  المهدى على السعيد كامل صبرى بملك الكبرى القباب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 8114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمود ماجد -  90

 احمد احمد منصور سماحه/  بملك - الربيعة - 2الشركة/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 26075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد فتحى سهير -  91

 الدمرداش محمد احمد اسامة/بملك الكبير الجامع ش اليوسيفية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 26073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى المتولى محمد فاروق احمد -  92

 العزيز عبد حامد محمد/بملك البسطويسى شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 ختاري وفي 26072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد الكريم عبد محمد محمد -  93

 الكريم عبد محمد سماح/  بملك - طريف ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 24121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام على الحى عبد ابراهيم ايمن -  94

 والمقاوالت عقارى استثمار نشاط عن رضا متولى احمد متولى بملك جمصه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 التجاريه الغرفه 00000 برقم ومقيد 0000000 فى 000000000 برقم مودع والتشطيبات العامه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 26071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد فهمى السيد احمد -  95

 على محمد ابراهيم محمد/  بملك - المؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 26074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد مصباح  احمد السيد -  96

 الرحمن عبد محمد مصباح احمد بملك الجديد الطريق الحلوج ميت ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 26080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل محمد -  97

 صالح ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك - مؤمن الخولى ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 26079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد السعيد سامح -  98

 حالوه الفتاح عبد ابراهيم محمد/  بملك - حافظ كمال شارع - النصر منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 15733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى العزب جمال عمرو -  99

 959 برقم مودع تريكو مصنع نشاط عن المتولى العزب جمال ورثه بملك ضافر ميت بناحيه احر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 15733 تابع برقم ومقيد 2019/3/19 فى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 26078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل احمد محمد محمود -  100

 اسماعيل محمد الشبراوى عدس/بملك رومى ميت ملعب بجوار دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 15733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى العزب جمال عمرو -  101

  المتولى العزب جمال ورثه بملك ضافر ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 15733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى العزب جمال عمرو -  102

 فى افتتح وتصدير استيراد مكتب نشاط عن المتولى العزب جمال ورثه بملك ضافر ميت بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دكرنس 15733 برقم ومقيد 2007/2/4

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 26082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد مسعد رضا -  103

 بركات محمد كامل مسعد بملك ضافر ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 26077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرى احمد صبح احمد وفاء -  104

 اباظه على احمد محمد سعد بملك العروبه شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 26081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد محمد يوسف فاطمة -  105

 ابراهيم عطا احمد اشرف/بملك البكرى عزبة الكردى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو الجواد عبد ابراهيم باهر -  106

 السيد يوسف زيدان فتحى/بملك الغفاير حى رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب على حالوه ابو السيد محمد احمد -  107

 احمد محمد حسين محمد بملك البلقا شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض بالل محمد -  108

  الرازق عبد الرازق عبد فاطمه بملك نجير شداد ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 25045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى مصطفى مستجير محمد -  109

 بدوى ابراهيم الحليم عبد زينب/  بملك - الرمان اشمون/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد على السيد -  110

 سالم محمد سالم محمد/ بملك الصالحات يةعمر قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رمضان السيد رشا -  111

  سرحان محمد احمد السيد محمود بملك ديمشلت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيالنى محمد السيد هللا عبد محمد -  112

 كيالنى محمد السيد هللا عبد/ بملك المدينة مجلس ش دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 19550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الباسط عبد حسين محمد -  113

 الباسط عبد حسين محمد/ بملك الصغرى القباب إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد محمد السيد محمد -  114

 العليم عبد محمد السيد محمد بملك رومى ميت الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 21364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزليه االدوات لتجاره الهنداوى -  115

 المنعم عبد المجيد عبد السعيد بملك ديمشلت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 26089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم على فوزى -  116

 كراوية عثمان ابراهيم عيشه/ بملك السيد ابو عزبة الربيعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 17672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد السعيد كامل السيد -  117

 خليفة احمد السعيد كامل/ بملك البجالت الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 21364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد المجيد عبد السعيد مصطفى -  118

 االدوات لتجاره مخزن نشاط عن المنعم عبد المجيد عبد السعيد بملك ديمشلت بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 دكرنس 21364 تابع برقم ومقيد 21/3/2019 فى 992 برقم مودع المنزليه

 تاريخ وفي 21364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزليه االدوات لتجارة الهنداوى الى التجارى االسم تعديل -  119

 نشاط عن المنعم عبد المجيد عبد السعيد بملك ديمشلت بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321

 دكرنس 21364 تابع برقم ومقيد 21/3/2019 فى 992 برقم مودع المنزليه االدوات لتجاره مخزن

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 25716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرغلى رمضان اشرف رمضان -  120

  الفرغلى رمضان اشرف بملك الفرغلى السيد شارع المرساه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم محمد محمد محمد حلمى محمد عبير -  121

  على احمد محمد مصطفى بملك المهندس شارع من حالوه ابو شارع النصر منيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن رفعت سعد -  122

 حسن منصور حسن منصور بملك تاج جامع مقابل ديمشلت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على احمد -  123

 احمد السالم عبد محمد/  بملك - السالم برج - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليل الظاهرى عبده -  124

 ابراهيم ريا ابو جمال محمد/ بملك الرياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق دياب سعديه -  125

 عبدالجواد السيد خليل محمد/  بملك - عالم كفر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المتولى صابر المتولى هبه -  126

 ابراهيم هرماس على ابراهيم/  بملك - الشوادى مسجد واربج - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض باز العزيز عبد فوزى العزيز عبد -  127

 العنين ابو عرفات مصطفى محمد/  بملك - الجزيره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى حامد محمد عادل -  128

 الوفا ابو السيد سمير بملك الكبير المسجد امام المؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد ابراهيم بشرى -  129

 ريان محمد محمود اميمة/ بملك الكرما الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرينى العزيز عبد السميع عبد عوض شيماء -  130

 شعيب علىعلى السيد احمد/  بملك - الرياض بريد مكتب بجوار - البوسته شارع - الرياض ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على ابراهيم مصطفى هللا وعد -  131

 الجميل المتولى ابراهيم احمد/ بملك الناحية داير شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد ابراهيم مصطفى -  132

 نافع محمد إبراهيم السيد/ بملك والربيعة الشركة ،:   الـتأشير

،  العنوان ديلتع تم 20190325 تاريخ وفي 26107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد احمد الدكتور صيدليه -  133

 العزيز عبد محمود العزيز عبد/  بملك - المهندس شارع - النصر منية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على العاطى عبد احمد العاطى عبد -  134

 سالم على العاطى عبد احمد/  بملك - الجرابعه حارة - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد المتولى شعبان المتولى -  135

 حسانين محمد المتولى شعبان/ بملك - الجديد البحر ش - الجديدة برمبال ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ظريف نعمه -  136

 العنين ابو على العنين ابو حسن/ بملك فكرى قهوة بجوار فارس ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد على احمد على -  137

 محمد على احمد على محمود بملك المحموديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى شعبان صالح -  138

 محمد المتولى شعبان صالح/  بملك - سالم ابو عزبة - الجديدة برمبال ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد على محفوظ على -  139

 صادق محمود الهادى محمد بملك شبرا شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالم ابراهيم محمد راندا -  140

 النجار احمد محمد فتحى فتحى/  بملك - المحطة بجوار - الرياض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 26104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد السيد العال عبد -  141

 شريد سعيد شريد سليم بملك رويدش عرب - الربيعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 23628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل المتولى ابراهيم محمد ابراهيم -  142

 المتولى محمد العليم عبد فوزى/  بملك - الجنينة ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 26110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع وبيع لتجارة رزق السيد إبراهيم مؤسسة -  143

 الوكيل على إبراهيم فاطمة/ بملك األربعين شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد الحديدى الرحمن عبد -  144

 مصطفى محمود محمد زينب/ بملك السوق شارع الرمان اشمون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو على اللطيف عبد مكرم امين -  145

 احمد الشربينى فاطمة/ بملك الناحية داير شارع طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد فخرى احمد -  146

 ابراهيم محمد احمد فخرى/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 26113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى ابراهيم محمود -  147

 الحديدى محمد ابراهيم ابراهيم ايمان/ بملك الكردى ،:   الـتأشير

 تم 20190326 تاريخ وفي 26115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات المتكامله للمقاوالت محمد ياسر مؤسسه -  148

 الشربينى ابراهيم ابراهيم محمد بملك التاجر عزبه - الجديده برمبال ،   :الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 26116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات السيد احمد عالء -  149

 عرفات السيد احمد بملك الحلوج ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 26117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم عزت سمير -  150

 العزيز عبد فتحى خالد/ بملك الجديد الموقف امام مجاهد منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 1446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حامد احمد حامد -  151

 الطالب بملك عبيد بنى الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 24706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمود رزق فوزى ابراهيم -  152

 تابع برقم ومقيد 2019/3/27 فى 1057 برقم مودع حسن السالوى السيد بملك الرياض بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 24706

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 26119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المتولى محمد جمال -  153

 الرازق عبد صالح نفين بملك الصالحات كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 26118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابراهيم منصور حلمى محمد -  154

 سمره ابراهيم منصور حلمى/  بملك - الزراعية الجمعية خلف - الرياض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 24706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمود رزق فوزى ابراهيم -  155

 حسن السالوى السيد بملك الرياض ، :  الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 26121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد إيمان/  الدكتورة صيدلية -  156

 الفضل ابو يوسف محمد حجازى حمدى/ بملك الربيعة_  2 الشركة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 26120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين سعد محمد محمد السيد -  157

 موسى محمود صابر محمد هبه/  بملك - عاصم ميت ميزانية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 25988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو محمد خليل نصر محمد -  158

 حسانين الحميد عبد نسرين/ بملك العال ابو عزبة الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل موسى السيد عادل اسامه -  159

 البيلى حسن السعيد هانم بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد احمد -  160

 اسماعيل احمد اسماعيل سندس/ بملك الؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  161

 قاسم احمد ابتسام بملك النوعيه التربيه كليه شارع النصر منيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  162

 زيوت وبيع كاوتش تصليح نشاط عن قاسم احمد ابتسام بملك البحر شارع النصر منيه بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 26122 برقم ومقيد 2019/3/31 فى 1074 برقم مودع

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  163

 قاسم احمد ابتسام بملك لبحرا شارع النصر منيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 26122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  164

 كافتريا نشاط عن قاسم احمد ابتسام بملك النوعيه التربيه كليه شارع النصر منيه بناحيه اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 26122 تابع برقم ومقيد 2019/3/31 فى 1075 برقم مودع

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 24601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد فكرى محمد اشرف -  1

 كهربائية ادوات تجارة/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 23883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحنبلى محمد عزت محمد -  2

 طحينيه حالوه تصنيع يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 20054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خريبة محمد السيد عادل محمد -  3

 الحريق انظمة وتركيب توريد النشاط الى يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 25369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد محمود الفضيل عبد لطيفه -  4

 موبيالت تجاره الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 24793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المهدى المهدى هانى -  5

 بقالة الى النشاط تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 19015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم احمد السيد -  6

 مكنسه ويد غسيلال مشابك وتصنيع بمحرك اخشاب تشغيل ورشه الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 23762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد محمود السيد محمد -  7

 ليد ولمبات كهربائية معدنية لوحات تجميع مصنع الى النشاط تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 19570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرجاوى نصر محمد عثمان احمد -  8

 داخلى نقل بضائع نقليات مكتب الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 13853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى سليمان محمد السعيد محمد -  9

 ( لذلك الالزمه التراخيص كافة استخراج بعد وذلك)  محاجر واعمال توريدات/  النشاط الى يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 15955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الباز المتولى السعيد محمد -  10

 اعالف تجارة يضاف:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 20692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى على المتولى سهام -  11

 الغير ولحساب المنشأه لحساب العمال نقل/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل هللا عبد محمد نصر -  12

 توريدات مكتب:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 25567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عبداللطيف سامى محمد -  13

 مجمده دواجن بيع الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 24354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد منصور عثمان هانى -  14

 وحلويات مخبوزات تسوية فرن/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 25285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فريد السيد محمد حسام -  15

 والقطاعى بالجملة الصحية االدوات تجارة الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 22660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم الباسط عبد -  16

 مزارع مستلزمات/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 23001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الشافى عبد على نادر -  17

 حريمى كوافير الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 25551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزرقاوى الهادى عبد انور السيد -  18

 صحيه وادوات سيراميك تجاره يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 14336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البارى عبد محمود محمد -  19

 مخبوزات الى النشاط تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 13190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المتولى المنعم عبد فاروق احمد -  20

 االدويه دون طبيه مستلزمات وتسويق تجاره الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 25965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديسطى منصور محمد محمود -  21

 مواشى مزرعة/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 25518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عبداللطيف عبدالستار وائل -  22

 وكاوتش سيارات زيت تجارة الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 15733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى العزب جمال عمرو -  23

 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 4593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدا سيد على احمد خالد -  24

 تصدير مكتب الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 17672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد السعيد كامل السيد -  25

 منظفات سائلة مواد وتعبئة خلط/ الى النشاط تعدل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 20007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقل لمقاوالت صابر محمد السيد مؤسسه -  26

 (السياحيه االنشطه عدا فيما) الغير لحساب عمال ونقل داخليه رحالت مكتب الى تعدل:  التأشير وصف، 

 تاريخ وفي 20007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغير لحساب عمال ونقل للرحالت صابر محمد السيد الى تعدل -  27

 االنشطه عدا فيما) الغير لحساب عمال ونقل داخليه رحالت مكتب الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190324

 (السياحيه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 25285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فريد السيد محمد حسام -  28

 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد راغب محمد مدحى احمد -  29

 مستندات تصوير إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 18491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد مسعد محمد -  30

 سيارات غيار قطع وتصدير استيراد مكتب الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 23628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل المتولى ابراهيم محمد ابراهيم -  31

 غذائية مواد وتغليف تعبئة/  الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 25087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر ابراهيم عبدالفتاح السيد محمد -  32

 توريدات/  يضاف:  التأشير وصف

 تم20190328 تاريخ وفي 19944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى عوض سليمان الحسينى عوض/  الى عديلت -  33

 ارز مضرب إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 19944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سليمان الحسينى عوض -  34

 ارز مضرب إلى النشاط تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض النور ابو نبيه رشا -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 26021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمد السيد احمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنبلى السيد محمد احمد -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد ربه عبد محمد احالم -  4

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابراهيم حسن رشى -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 26014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجميل لمستحضرات راغب -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا الغريب الغريب السيد -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 26120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين سعد محمد محمد السيد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 26018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الدسوقى الدسوقى احمد محمد -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 26019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد الدسوقى عوض عال -  10

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد المعاطى ابو السيد السعيد -  11

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 26064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسن محمد حسين -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 26068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى محمود هللا عبد احمد حنان -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 26082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد مسعد رضا -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن رفعت سعد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على احمد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالم ابراهيم محمد راندا -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد السيد العال عبد -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 24706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمود رزق فوزى ابراهيم -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد على حسن السعيد -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عبده السيد ربيع محمد -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 26060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم برهام احمد عماد -  22

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 26081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد محمد يوسف فاطمة -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابراهيم حسن على -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد احمد رشدى محمود -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القناوى احمد السعيد احمد -  26

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 26056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد شكرى احمد الونيس عبد -  27

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 26058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل الحميد عبد محمد تامر -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 26066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السعيد فريد احمد معالى -  29

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 26077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرى احمد صبح احمد وفاء -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 26084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو الجواد عبد ابراهيم باهر -  31

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 26086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب على حالوه ابو السيد محمد احمد -  32

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 26088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض بالل محمد -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل موسى السيد عادل اسامه -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 26011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود عادل حنان -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 26016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد احمد سامى -  36

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنقر المعاطى ابو المعاطى ابو حسين جاد -  37

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصطفى حمدى محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سامى محمود حسين فؤاد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليل الظاهرى عبده -  40

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد على محفوظ على -  41

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 26110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع وبيع لتجارة رزق السيد إبراهيم مؤسسة -  42

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326

 الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 26121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد إيمان/  الدكتورة صيدلية -  43

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 26010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد الغفار عبد منصور احمد -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد الحميد عبد السيد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد جمعه محمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 26052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر يسن محمد امل -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 26071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد فهمى السيد احمد -  48

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرينى العزيز عبد السميع عبد عوض شيماء -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 26020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم المتولى سماح -  50

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمود فرج المجيد عبد عمرو -  51

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرماوى ابراهيم عبدالفتاح نبيهه -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى محمد محمد رجب وسام -  53

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم محمد محمد محمد حلمى محمد عبير -  54

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 26112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد فخرى احمد -  55

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 26012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج طه احمد امل -  56

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاوتش لتجارة الزناتى -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد محمد السيد محمد -  58

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 26055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب يوسف المطلب عبد يوسف محمود -  59

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 26074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد مصباح  احمد السيد -  60

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 21364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزليه االدوات لتجاره الهنداوى -  61

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على العاطى عبد احمد العاطى عبد -  62

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الخالق عبد حسن محمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى محمد سعد محمود -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 26070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى على السعيد صبرى -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 26087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد على السيد -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 26111   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد الحديدى الرحمن عبد -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 26114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو على اللطيف عبد مكرم امين -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غوينم سعد غوينم سالمة -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب على على وجيه عمرو -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 26059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم احمد احمد -  72

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 26063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد راغب محمد مدحى احمد -  73

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 26067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على شحاته عبده محمود -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 26080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على ابراهيم مصطفى هللا وعد -  76

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد ابراهيم مصطفى -  77

 خاص: التأشير وصف

 تم20190326 تاريخ وفي 26115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات المتكامله للمقاوالت محمد ياسر مؤسسه -  78

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم محمد السيد سعد -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كاشف محمد على خميس احمد -  80

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  81

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيع مطاوع الملك عبد السيد فاطمه -  82

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 26057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى الوردانى وصفى احمد -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 26061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مجاهد احمد عايده -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 15733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى العزب جمال عمرو -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق دياب سعديه -  86

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد على احمد على -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 26113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى ابراهيم محمود -  88

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 26123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد احمد -  89

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 26022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى السيد محمد محمود -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 26025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى سامى هانى -  91

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 9685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده ابراهيم الحسين صيدلية -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل هللا عبد محمد نصر -  93

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 26069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الدين نور صالح -  94

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد احمد الدكتور صيدليه -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 26116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات السيد احمد عالء -  96

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 26117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم عزت سمير -  97

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 26006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرحالت حمدى اشرف مكتب -  98

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 26053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى السيد محمد -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 26054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد السيد حامد -  100

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 26073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى المتولى محمد فاروق احمد -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 26072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد الكريم عبد محمد محمد -  102

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 26085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيالنى محمد السيد هللا عبد محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 26089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم على فوزى -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المتولى صابر المتولى هبه -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض باز العزيز عبد فوزى العزيز عبد -  106

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 26015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الرفاعى احمد ابراهيم -  107

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 18474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيبه السيد السيد الفتاح عبد محمد -  108

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 26017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبده سعد حسام -  109

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد ربه عبد محمد بسمه -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 26065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصباح الحليم عبد ايمان -  111

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 26075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد فتحى سهير -  112

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 26078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل احمد محمد محمود -  113

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى شعبان صالح -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 26119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المتولى محمد جمال -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 26013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد ابراهيم بشرى -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 26017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف عبده سعد حسام -  117

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى المهدى محمد مازن -  118

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 26043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر على عبدالحليم احمد عادل خالد -  119

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تعديل تم20190311 تاريخ وفي 26049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام العال عبد الفتاح عبد الفتاح عبد محمد -  120

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 26062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمود البنا حسن اللطيف عبد -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 26079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد السعيد سامح -  122

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 26083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رمضان السيد رشا -  123

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 26090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى حامد محمد عادل -  124

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد المتولى شعبان المتولى -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 26106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ظريف نعمه -  126

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 26118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابراهيم منصور حلمى محمد -  127

 خاص: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مودرن الى التجارية السمة تعديل: الى 20054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

   الحريق انظمة وتركيب وتوريد المراقبة وكاميرات الكمبيوتر لخدمات

 للمقاوالت السالم/  تجاريه سمه اضافه: الى 24074 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  2

   العامه

 لتعبئة العميد الى التجارية السمة تعديل: الى 12033 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  3

   الغدائية المواد

 لتجاره المرشدى مؤسسه الى تعدل: الى 25890 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  4

   الزراعيه والمخصبات المبيدات

 العالميه مكتب/  التجاريه السمه اضافه: الى 13790 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  5

   والتوريدات للمقاوالت

 لتصنيع الوسام/  تجاريه سمه اضافه: الى 19015 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  6

   المكنسه ويد الغسيل مشابك

   السيد خليل خليل هاباي: الى 12894 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  7

   السيد خليل خليل ايهاب/  الى تعديل: الى 12894 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  8

   ابراهيم احمد ابراهيم الحسين الى تعدل: الى 9685 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  9

   بالل هللا عبد محمد نصر: الى 26048 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  10

   يوجد ال: الى 26048 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  11

 لتجارة الفريد/ التجارية السمة ااضافة: الى 25285 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  12

   والقطاعى بالجملة الصحية االدوات

   الخير مخبوزات التجارية السمة اضافة: الى 14336 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  13

 الشرق فنون/  تجاريه سمه اضافه: الى 4593 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  14

   للتصدير

   التجاريه السمه الغاء: الى 15733 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  15

 للرحالت صابر محمد السيد الى تعدل: الى 20007 برقم يدةالمق الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  16

   الغير لحساب عمال ونقل

 لتجاره الفريد الى التجاريه السمه تعديل: الى 25285 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  17

   والتصدير واالستيراد والقطاعى بالجمله الصحيه االدوات

 المازن/  الى التجارية السمة تعديل: الى 25087 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  18

   والمقاوالت الهندسية لالستشارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لتعبئة العاصمة/   التجارية سمة اضافة: الى 23628 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  19

   الغذائية المواد وتغليف

 عبد لطفى كمال محمد/  الى تعديل: الى 18462 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  20

   البقاله لتجارة المجيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   13264:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  للرحالت وشريكة البسيونى   - 1

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد محو تم  السجل

 تم   20190317 تاريخ وفى ،   15974 : برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و على محمد حجى فتحى شركة   - 2

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 5578، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و رمضان محمد ممدوح شركه -  1

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

   تاريخ وفي 18042، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  2

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190306،

 تم 20190306،   تاريخ وفي 18042، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  3

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

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  4

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190306،   تاريخ وفي 18042،

  جنيه  50000.000،

   تاريخ وفي 18042، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  5

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190306،

 تم 20190306،   تاريخ وفي 18042، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  6

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

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  7

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190306،   تاريخ وفي 18042،

  جنيه  50000.000،

   تاريخ وفي 18042، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  8

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190306،

 تم 20190306،   تاريخ وفي 18042، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  9

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

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  10

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190306،   تاريخ وفي 18042،

  جنيه  50000.000،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 6071    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه جمعه الهادى شركه -  1

  على احمد جمعه وصالح على احمد جمعه الهادى بملك عالم كفر الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 شركة ،(  شحم راشد محمد احمد وشريكه الحى عبد رمضان مجدى)  والتصدير واالستيراد الحديثه للدهانات برونتو شركه -  2

 1 رقم عقار الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 22467    برقم قيدها سبق  ، تضامن

 شحم راشد محمد بملك المحاكم مجمع شارع

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة ،(  شحم راشد محمد احمد وشريكه الحى عبد رمضان مجدى)  والتصدير ادواالستير الحديثه للدهانات برونتو شركه -  1

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد مغلقه عبوات فى دهانات تصنيع الى تعدل  تضامن

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 22467   برقم قيدها سبق  ، 6 رقم المجموعه

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20190306 تاريخ وفي 18042   برقم قيدها سبق ، وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان

  القانونى الكيان تعديل تم20190306 تاريخ وفي 18042   برقم قيدها سبق ، وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 

 وفي 18042   برقم قيدها سبق ، المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190306 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركه/  الى تعديل: الى 18042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل رالتأشي تم  بسيطة توصية  20190306:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو

 شركه/  الى تعديل: الى 18042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190306:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو

 شركه/  الى تعديل: الى 18042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190306:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  1

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  2

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين ركاءش اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  3

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  4

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  5

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  6

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  7

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  8

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  9

 18042   رقمب    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  10

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  11

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  12

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  13

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  14

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  15

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول الشركه

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  16

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  بسيطة ةتوصي  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  17

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 الشركه من مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك الشركه من نهائيا  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  18

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، موصيين شركاء اتنين ودخول

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  19

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  20

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  21

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  22

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  23

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  24

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  25

 18042   برقم    20190306

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  26

 18042   برقم    20190306

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  27

 18042   برقم    20190306

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  28

 18042   برقم    20190306

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  29

 18042   برقم    20190306

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  30

 18042   برقم    20190306

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  31

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  32

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

 ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم/  خروج -  33

 18042   برقم    20190306:  تاريخ

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  34

 18042   برقم    20190306



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  35

 18042   برقم    20190306

:  تاريخ ، الشركه عن والتوقيع االدارة حق منفردا وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج عمرو -  36

 18042   برقم    20190306

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  1

 18042   برقم    20190306

    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  2

 18042   برقم

 توقيع على مصدق  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  3

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  4

 18042   برقم    20190306

    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  5

 18042   برقم

 توقيع على مصدق  بسيطة توصية  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  6

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، بسيطة توصية

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه/  الى تعديل -  7

 18042   برقم    20190306

    20190306:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه المتولى فرج فرج فرج ابراهيم شركه -  8

 18042   برقم

 توقيع على مصدق  تضامن شركة  المتولى فرج فرج فرج ابراهيم وشريكه المتولى فرج فرج فرج عمرو شركه الى عدل -  9

 18042   برقم    20190306:  تاريخ ، تضامن شركة

   برقم    20190317:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  شركاه و على محمد حجى فتحى شركة -  10

15974 

 23869   برقم    20190320:  تاريخ ، تضامن ةشرك عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته حموده عيد شركه -  11

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  والتجاره للمقاوالت وشريكته حموده عيد شركه الى تعدل -  12

 23869   برقم    20190320

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 19529   برقم    20190303:  تاريخ ، 749  2022/5/6 حتى سارى  حسن الحميد عبد الحميد عبد نفيسه -  1

 9254   برقم    20190304:  تاريخ ، 758  2013/12/21 حتى سارى  جبريل جمعه حبيب ربيع -  2

 9254   برقم    20190304:  تاريخ ، 759  2018/12/21 حتى سارى  جبريل جمعه حبيب ربيع -  3

 9254   برقم    20190304:  تاريخ ، 760  2023/12/21 حتى سارى  جبريل جمعه حبيب ربيع -  4
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   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


