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 2 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حظيره عن 12398 برقم 20190327 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد عبدالرحمن -  1

 ابراهيم عبدالسالم احمد/  ملك الوكاليه قريه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مكتب عن 12374 برقم 20190320 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالناصر رامي -  2

 المقصود عبد مصطفى/ ملك الحريه ارض/ ش 9 بورسعيد/ ش:  ةبجه ، بالعموله واداريه اقتصاديه واستشارات جدوى دراسات

 محمد

 تجاره عن 12375 برقم 20190320 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رياض يونان عدلى أبانوب -  3

 حنا سامى سيمون/  ملك يوليو 23/ ش من كامل مصطفى/ ش 52:  بجهة ، ومجوهرات زهبيه مصوغات

 نقل مكتب عن 12376 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف احمد توفيق احمد -  4

 توفيق الشريعى محمد/ ملك - بسفا:  بجهة ، السياحيه الرحالت عدا ع0م0ج داخل رحالت

 نصف بلدى مخبز عن 12402 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي هاشم جوده يامنه -  5

 عبدالحافظ جوده امنه/  ملك - الشرقيه غياضه -ببا:  بجهة ، الى

 مكتب عن 12386 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برسوم ابراهيم برسوم سالمه -  6

 برسوم ابراهيم برسوم نصحى/ملك على محمد عزبه- طاهر منشاة:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت

 برى نقل مكتب عن 12387 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد حمدى احمد -  7

 محمد حامد سيد حامد/ملك القس ونا:  بجهة ، السياحيه الرحالت ماعدا ع.م.ج داخل للرحالت

 تجاره عن 12403 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفضيل حسين طلبه فاطمه -  8

 حسين طلبه معروف/ ملك - الشركه منشاه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 صالون عن 12404 برقم 20190328 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد اسحق ميخائيل مارينا -  9

 هللا رزق وهبه عايده/ ملك - زغلوكل سعد/ ش من الحريه/ ش:  بجهة ، حالقه

 12405 برقم 20190328 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيز -  10

 عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم/ ملك - عفان بنى:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وبيع لتربيه مزرعه عن

 حظيره عن 12377 برقم 20190320 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق اسماعيل جمعه الفت -  11

 محمود  عبدالمنعم/ ملك - النويره:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 12378 برقم 20190320 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الخير ابو عبدالمنجي محمد -  12

 عبدالمنجى اسماء/  ملك قاسم عبداللطيف/ ش 2 عقار:  بجهة ، ع0م 0ج داخل بضائع نقل مكتب

 تربيه عن 8585 برقم 20190305 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد عبدهللا صالح هدى -  13

 سليمان ناصف حسين/  ملك - الشركه منشاه:  بجهة ، المواشى وبيع

 ورشه عن 12392 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد احمد نبيل ايناس -  14

 محمد احمد وليد/ملك منصور كفر تل:  بجهة ، حداده

 مالبس تجارة عن 12406 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرسى طه كمال -  15

 مليكه فؤاد فاروق/ملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، جاهزه
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 3 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، موبليا ورشه عن 12383 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا رزق نصيف خليل -  16

 نصيف خليل هانى/ ملك -نعيم:  بجهة

 محطه عن 12384 برقم 20190324 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الفتاح عبد عيد -  17

 اويل ليبيا شركه/ملك- النيل شرق- الخفيفه الصناعات منطقه-1 رقم قطعه-الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، سيارات تموين خدمه

 مصر

 تجاره عن 12385 برقم 20190324 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عويس حسين -  18

 محمد صادق سيد/ ملك شهاب/ش:  بجهة ، جاهزه مالبس

 ايجار معرض عن 12407 برقم 20190331 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتاجير حسين -  19

 سيد على مصطفى/ملك االباصيرى:  بجهة ، سيارات

 ايجار معرض عن 12407 برقم 20190331 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتاجير حسين -  20

 الغلق تاريخ 2017/11/1 االفتتاح تاريخ سيارات معرض التجاره نوع سويف بنى  بناحيه رئيسى محل له كان:  بجهة ، سيارات

 سويف بنى غرفه سجل 2017 لسنه 11127 رقم تحت قيد 2018/2/24

 ايجار معرض عن 12407 برقم 20190331 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتاجير حسين -  21

 2018/4/26 االفتتاح تاريخ  المواشى وبيع لتربيه مزرعه التجاره نوع سويف بنى  بناحيه رئيسى محل له كان:  بجهة ، سيارات

 سويف بنى غرفه سجل 2018 لسنه 11659 رقم تحت قيد 2018/12/11 الغلق تاريخ

 مكتب عن 12355 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباسط محمود على محمد -  22

 عبدالفتاح محمد/ملك المصلوب زاويه:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت

 كوافير عن 12390 برقم 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان سيد جابر اسماء -  23

 محمد عبدالحليم جوده/ ملك النيل شرق 9 عقار الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، حريمى

 حظيره عن 12351 برقم 20190303 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد طلعت خميس -  24

 حسن احمد طلعت/  ملك - البسمون اهناسيا:  ةبجه ، المواشى وبيع لتربيه

 حظيره عن 12391 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم على سمر -  25

 احمد هشيمه ابو ربيع احمد/ ملك الجالء شارع:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 تجاره عن 12352 برقم 20190303 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان سيد فؤاد شعبان -  26

 رمضان سيد فؤاد شعبان/ ملك 18 رقم محل الجمله سوق الدين محى موقف - السادات طريق:  بجهة ، بالجمله خضروات

 اعالف تجاره عن 12353 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود جمعه رقيه -  27

 سعيد احمد مصطفى رمضان/  ملك - ببا فابريقه ارى/ ش -ببا:  بجهة ،

 منظفات تجارة عن 12397 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود رجب مريم -  28

 عبدالوهاب محمد ربيع محمد/ ملك اقفهص:  بجهة ، صناعتها عدا صناعيه

 مطعم عن 12399 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد شعبان كريم -  29

 محمد عبدالمنعم فتحى/  ملك - الشباب/ ش:  بجهة ، شعبيه مأكوالت

 مكتب عن 12400 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد اسامه -  30

 عوض محمد حسن محمد/  ملك - الملق طنسا:  بجهة ، عموميه توريدات

 ورشه عن 12401 برقم 20190328 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عزمى ابراهيم خليل -  31

 عزمى ابراهيم  عمر/ ملك - تلت:  بجهة ، رخام

 ، بلدى مقهى عن 5568 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد سليمان محمد -  32

 عبدالفتاح راضى طه/  ملك - منقريش - سويف بنى/ م:  بجهة
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 ، بلدى مقهى عن 5568 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد سليمان محمد -  33

 2012/5/2/  االفتتاح وتاريخ سيارات غيار قطع/  التجاره ونوع محمود حسين سليمان/  ملك - سويف بنى/ م - سنور:  بجهة

 5568 قيده ورقم

 ، بلدى مقهى عن 5568 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد سليمان محمد -  34

 2018/4/15/  االفتتاح وتاريخ وتصدير استيراد/  التجاره ونوع -  موسى جابر صاح/  ملك - سويف بنى/ م -منقريش:  بجهة

 تابع 5568 قيده ورقم

 محمول صيانه عن 12379 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد صبحى محمد -  35

 عبداللطيف جوده عايده/ ملك ديربراوه:  بجهة ،

 حظيره عن 12388 برقم 20190325 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا قرنى عبدالعظيم سلوى -  36

 عبدالسالم السارى سعد/ ملك يونس الكريم عبد عزبه الحمراء قمبش:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 12381 برقم 20190324 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ عبدالسالم مصطفى سالم -  37

 عيسى سيد ناديه/ ملك الحرجه:  بجهة ، السياحيه الرحالت عدا ع0م0ج داخل رحالت نقل مكتب

 معمل عن 12382 برقم 20190324 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض ابوزيد شعبان حمدى -  38

 معوض ابوزيد شعبان/ ملك - قلها:  بجهة ، البان

 بقاله تجارة عن 12394 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد عالء اسماء -  39

 حمزه طه ساميه/ ملك طرشوب:  بجهة ،( سوبرماركت) بالتجزئه

 عن 12393 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد نصر الدين سيف منال -  40

 محمد احمد وليد/ملك منصور كفر تل:  بجهة ، افرانجى مخبز

 عن 12389 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عبدالرحمن ربيع دعاء -  41

 احمد يحيى ربيع/ملك الزراعى اسوان مصر طريق:  بجهة ، غذائيه مواد وبيع توزيع مكتب

 عن 8999 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد السالم عبد  محروس اسالم -  42

 ابراهيم محمد الصغير محمد/ ملك الحضانه/شارع:  بجهة ، عموميه توريدات مكتب

 عن 8999 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد السالم عبد  محروس اسالم -  43

 مالبس تجاره/  التجاره ونوع محمد الصغير محمد/ ملك الحضانه/ ش 143 - سمسطا بندر:  بجهة ، عموميه توريدات مكتب

 8999 قيده ورقم 2016/2/21/  االفتتاح وتاريخ جاهزه

 عن 12380 برقم 20190321 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عيد الدين صالح محمد حنان -  44

 عبدالوهاب ربيع محمد/ ملك - الغربيه قفطان:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 لتربيه مزرعه عن 12356 برقم 20190306 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد كمال محمد -  45

 هاشم خليفه هشام/ ملك - الدويه:  بجهة ، المواشى وبيع

 حظيره عن 12354 برقم 20190304 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على كمال مصطفى ربيع -  46

 على كمال مصطفى/  ملك -  شرهى - اهناسيا:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 ، بقاله تجاره عن 12350 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته سعد شحاته سعيد -  47

 عبدهللا رزق ساميه/  ملك - بخيت بنى - سويف بنى/ م:  بجهة

 بيع عن 5901 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  48

 عبدالفتاح شعبان شعبان/  ملك -الحالبيه:  بجهة ، جاهزه مالبس
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 5 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بيع عن 5901 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  49

 وتاريخ متككامله واعمال عموميه مقاوالت/  التجاره ونوع محمد عبدالفتاح ابراهيم/  ملك - الحالبيه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 5901 قيده ورقم 2012/11/26/  االفتتاح

 حظيره عن 12281 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شلقامى احمد محمد -  50

 حسن محمد نقيه/  ملك - اقفهص:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 12395 برقم 20190326 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرسول رمضان فتحى حماده -  51

 محمد رجب محمد/ملك العجوز باها:  بجهة ، بالستيكيه مواد وتوزيع عموميه توريدات مكتب

 اصالح ورشه عن 12396 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل قرنى فرج رشا -  52

 قرنى فرج محمد/ملك 217 قطعه الشباب ورش الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، سيارات

 لتعبئه مصنع عن 4400 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد توفيق يحى نادر -  53

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشأه صاحب وعلى الساريه والقرارات والوائح القوانين احكام مرعاه مع السكر وتغليف

 سالم ححامد عبدالصمد/  ملك - الرى تقسيم/ ش - الفشن بندر:  بجهة ، لذالك

 لتعبئه مصنع عن 4400 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد توفيق يحى نادر -  54

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشأه صاحب وعلى الساريه والقرارات والوائح القوانين احكام مرعاه مع السكر وتغليف

 ائيه غذ مواد وتوزيع وتجاره وتغليف تعبئه/  التجاره ونوع عبدهللا توفيق يحى/  ملك دوس عزبه ابسوج -الفشن:  بجهة ، لذالك

 4400 قيده ورقم 2010/10/13 االفتتاح وتاريخ

 مكتب عن 12364 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكارى عطيه سمير رومانى -  55

 مكارى عطيه سمير/ملك- مكاوى سيد بجوار الكنيسه/ش- االزهرى:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 لبيع مكتبه عن 12359 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين متولى احمد هبه -  56

 زيدان عباس نادى/ملك/السعيد نزلة:  بجهة ، والمكتبيه الكتابيه االدوات

 تصدير عن 12371 برقم 20190318 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على حامد جمه ابو -  57

 راتب احمد مندوهه/ ملك- الصعايده عزبه:  بجهة ، الزراعيه والمنتجات المحاصيل

 تصدير عن 12371 برقم 20190318 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على حامد جمه ابو -  58

 وتصدير استيراد التجاره نوع* الجيزه العمرانيه الطالبيه الجديد الثالثينى ش99 العنوان:  بجهة ، الزراعيه والمنتجات المحاصيل

 65119 القيد رقم* 2019/3/17 الغلق تاريخ*2018/2/14 افتتاح تاريخ*

 مقاوالت عن 12372 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمود سعيد طه -  59

- الفيروز برج- الدائرى الطريق- متولى سليمان طريق- النيل كورنيش:  بجهة ، حكوميه عموميه وتوريدات حكوميه عموميه

 حسين المنعم عبد هشام/ملك

 حظيره عن 12366 برقم 20190317 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سيد خليل محمود -  60

 سيد محمود سيد صفوت/ ملك - سنور:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 تجاره عن 12367 برقم 20190317 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليمان محمد عمرو -  61

 احمد سيد توفيق يحى/ ملك طهالمح/ ش - اهناسيا بندر:  بجهة ، واعشاب عطاره

 مخبز عن 11551 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد الاله عبد شكرى مصطفى -  62

 هللا عبد الاله عبد شكرى مصطفى/ شارع:  بجهة ، الى نصف بلدى

 تصنيع عن 5197 برقم 20190312 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حفنى على محمد -  63

 على محمد/ ملك الوقف براوه:  بجهة ، للقانون طبقا لذالك الالزمه والموافقات اتراخيص كافه على الحصول بعد كهربائيه ادوات

 حنفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تصنيع عن 5197 برقم 20190312 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حفنى على محمد -  64

 احمد سميره/ ملك الوقف براوه:  بجهة ، للقانون طبقا لذالك الالزمه والموافقات اتراخيص كافه على الحصول بعد كهربائيه ادوات

 5197 قيده ورقم 2011/9/28/ االفتتاح وتاريخ- كهربائيه ادوات تجاره/  التجاره ونوع ابراهيم

 مخبز عن 12368 برقم 20190317 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضراوى عبداللهى دسوقى محمد -  65

 محمد عبدالوهاب سعاد/  ملك - الشنطور:  بجهة ، الى نصف بلدى

 حظيره عن 12369 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنى ابو محمد سيد زينب -  66

 الوهاب عبد محمد الخير ابو/ملك- باروط:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 لتجهيز مصنع عن 12370 برقم 20190318 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب محمد قطب محمد -  67

 كافه على الحصول المنشاة صاحب وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع العطريه النباتات وتعبئه وغربله

 قطب محمد قطب/ملك* على بنى كفر:  بجهة ، النشاط لممارسه الالزمه التراخيص

 لتجهيز مصنع عن 12370 برقم 20190318 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب محمد قطب محمد -  68

 كافه على الحصول المنشاة صاحب وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع العطريه النباتات وتعبئه وغربله

 نباتات تصدير مكتب التجاره ونوع* قطب محمد قطب/ ملك- على بنى كفر العنوان:  بجهة ، النشاط لممارسه الالزمه التراخيص

 سويف بنى غرفه سجل 5334 برقم مقيد وكان* 2019/3/14 غلقه تاريخ* 2011/12/6 افتتاح تاريخ* وطبيه عطريه

 مالبس تجاره عن 12365 برقم 20190314 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد علي حسين زينب -  69

 محمد محمد الدين جمال/ ملك - يوليو 26/ ش:  بجهة ، جاهزه

 لتقديم كافتريا عن 8316 برقم 20190310 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان فاروق مجدى خالد -  70

 فرج يوسف ثروت/ ملك - الزهور حى- زغلول سعد/ ش - سويف بنى:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 حظيره عن 12360 برقم 20190310 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمد محمد -  71

 احمد روبى سمير/ ملك - الغربيه قفطان - سمسطا بندر:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 تصدير مكتب عن 12361 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مينا صابر مالك شدرخ -  72

 عبيد مينا صابر مالك/ ملك - افشن/ م - ناصر منشاه:  بجهة ، الحكومه من بها المصرح السلع

 بقاله بيع عن 12357 برقم 20190306 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم محمود مصطفى -  73

 ابراهيم محمود عبدالتواب/ ملك - جعفر سعيد مالحيه:  بجهة ، تموينيه

 تجاره عن 12362 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي عبدالمقصود محمد خلف -  74

 على ابراهيم محمد/ ملك - اقفهص:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 12358 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض الحكيم عبد فؤاد محمد سحر -  75

 شعبان حسين محمد/ملك/ بدهل:  بجهة ، وبطاريات اطارات تجارة

 ورشه عن 12363 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد حسن رمضان محمد -  76

 النيل شرق العمرانيه المجتمعات هيئه/ ملك الخفيفه الصناعات منطقه الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، سيارات سمكره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حديد ومواسير مختلفه وتخانات اطوال مدور حديد مواسير تصنيع  ،  شركة   وشريكه عبدالحميد محمود محمد اشرف شركه -  1

 تصنيع عن ، 12373 برقم 20190320 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   حديد وعلب مختلفه وتخانات اطوال مربعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 - سويف بنى/م:  بجهة ، حديد وعلب مختلفه ناتوتخا اطوال مربعه حديد ومواسير مختلفه وتخانات اطوال مدور حديد مواسير

 قناوى عبدالحميد عمر مصطفى/ ملك النيل شرق المتوسطه الصناعات منطقه(  164 - 5) رقم القطعه الجديده سويف بنى مدينه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   5216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف ابراهيم محمد احمد صفوت   - 1

 به التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   4869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسطا بخيت زكى مجدى   - 2

 نهائيا اتجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   5253:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور قرنى صالح محمد خالد   - 3

 به التجاره لترك الفرع الغاء  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   6048:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم كامل نجاة   - 4

 نهائيا التجاره

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   8913:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عبيد على محمد   - 5

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   12151:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عباس عدلى محمد   - 6

 به التجاره لترك 2646 برقم امودع الفرع الغاء

  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   11933:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمد طارق   - 7

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   7192:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود المجيد عبد عمر محمد   - 8

 نهائيا التجاره اعتزال

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   4105:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امين محمد على احمد   - 9

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   11921:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد حجازى محمد اشرف   - 10

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   6230:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن العزيز عبد حسن اسامة   - 11

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   8432:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد فراج محمد   - 12

 نهائيا التجاره اعتزال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   10760:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده محمد سعد احمد   - 13

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   11000:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد العظيم عبد سيده   - 14

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   2927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصيد الدوات لمعى انطون   - 15

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   5722:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد مؤمن عطيه ايمن   - 16

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   11050:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نظير سجيع عزمى ناصر   - 17

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   11625:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد محمود طه خلف   - 18

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   7824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشير احمد سيد عادل   - 19

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   12041:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجواد عبد محمود محمود عمرو   - 20

 به التجاره لترك 2302 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   3700:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امبابي محمد فتحي نورا   - 21

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   6229:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين ابراهيم جالل ياسر   - 22

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   5334:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلب محمد قطب محمد   - 23

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   9106:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب اسحق محب نبيل   - 24

 نهائيا التجاره اعتزال

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   11957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان محمد الدين صالح رضوان   - 25

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   12161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد محمد كمال عاشور   - 26

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   11578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود محمد محمود   - 27

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   9159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمد الوهاب عبد سعاد   - 28

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   9200:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مشرف مشرف كامل زتع   - 29

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   4205:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجواد عبد جيره االمير محمد ماجد   - 30

 بالفرع التجاره ترك  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود سيد احمد اشرف   - 31

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   10215:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد اسماعيل علياء   - 32

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   11288:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل احمد رجب سيد   - 33

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   10806:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد محمد على محمد   - 34

 نهائيا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   4400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد توفيق يحى نادر   - 35

 به التجاره لترك 2012/5/16 فى 355 برقم المودع بالفرع التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   3934:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج توفيق كمال نبيله   - 36

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   8297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد سعداوى اشرف   - 37

 نهائيا االتجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   12125:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حامد سيد حميده   - 38

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   8131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن الواحد عبد سرور منى   - 39

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   11947:  برقم قيده سبق  ،  فرد اجرت  ،  هنداوى صالح ابراهيم هنداوى   - 40

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   1979:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرب جاد عثمان يونس عثمان   - 41

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   4785:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معوض مبروك محمد احمد   - 42

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   7023:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد سيد شعبان محمد   - 43

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   7887:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم تمام الجواد عبد الحى عبد   - 44

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 تم   20190328 تاريخ وفى ،   9264:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل حسين العزيز عبد مجدى محمد   - 45

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   11450:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد عابد رضا   - 46

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   6663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العليم عبد محمد على لملوم   - 47

 نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد أبو سمحان فيصل محمد -  1

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  8817 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على محمد منال -  2

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس لتعدي تم  20190304 ، تاريخ وفي  11695 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم هاشم الصادق عبد اشرف -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  10991 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد يحى سعد عاطف -  4

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  6843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت احمد محمد عمرو -  5

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  3263 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد امين على عريف -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  12259 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد االزهرى محمد فتحى فتحيه -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  2387 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الغفار عبد الحميد عبد محمود -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  9744 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد حسن سعد باسم -  9

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  4323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السالم عبد سعد سعيد -  10

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  12343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر حبيب عبدالقادر محمود -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  12241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد كامل ربيع هانى -  12

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  3660 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جنيدى محمد عزوز احمد -  13

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  20190311 ، تاريخ وفي  166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سكران بمحمود الشـهير سكران الوهاب عبد محمد محمود -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سكران الوهاب عبد محمد محمود -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سكران الوهاب عبد محمد محمود -  16

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  20190311 ، تاريخ وفي  166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سكران بمحمود الشـهير سكران الوهاب عبد محمد محمود -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  2294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحى عبد احمد الحى عبد محمد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  10407 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد زيد االمين محمد احمد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  11650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد طه سعد فايزه -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  12041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد محمود حمودم عمرو -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  5651 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصر السيد عبد جرجس رشدى حنا -  22

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

 المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  8202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين العاطى عبد المنعم عبد سونيا -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  10014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه محمود محمد احمد -  24

  جنيه  47000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  11808 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد على مصطفي عمر -  25

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  10340 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن على مصطفى -  26

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  11271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الرحمن عبد هالل هانى -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  9180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الكريم عبد الحميد محمدعبد -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  10859 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النبهانى محمد محمد عزيزه -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  6043 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويهى العزيز عبد احمد حمادة -  30

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  7951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فؤاد سعد مايكل -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  11968 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد طه صالح -  32

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  11090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت سيد سعيد محمود -  33

  جنيه  65000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  3457 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين ابراهيم سعد نور -  34

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  4591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد العربى سيد ياسر -  35

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  6649 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على محمد مراد -  36

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  10176 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فهيم حامد محمد -  37

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  6126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عيد بدوى مصطفى -  38

  نيهج  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  1375 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد الكريم عبد حسن -  39

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  4793 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج نعيم نبيل نعيم -  40

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  9135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رسالن ابراهيم يسن ابراهيم -  41

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  10616 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عويس فتحى حسين -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  11884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى بكرى اسماعيل احمد -  43

  جنيه  18000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  757 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الظاهر عبد عيد سامى -  44

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  8804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكير الحافظ عبد نصر فتحى احمد -  45

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  2762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد العليم عبد حسن فارس -  46

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  6207 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوهاب عبد محمود صالح محمد -  47

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  11090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت سيد سعيد محمود -  48

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 12353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود جمعه رقيه -  1

  سعيد احمد مصطفى رمضان/  ملك - ببا فابريقه ارى/ ش -ببا ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 8817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد منال -  2

  حسين محمد جمال/ ملك مولدالنبى بميدان االمراء/ ش ،

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 5216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابراهيم محمد احمد صفوت -  3

 زيدان حمدى ايمن/  بملك    اللطيف عبد فاروق الشهيد شارع  الرمد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 12351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد طلعت خميس -  4

  حسن احمد طلعت/  ملك - البسمون اهناسيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 12350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سعد شحاته سعيد -  5

  عبدهللا رزق ساميه/  ملك - بخيت بنى - سويف بنى/ م ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 12352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سيد فؤاد شعبان -  6

  رمضان سيد فؤاد شعبان/ ملك 18 رقم محل الجمله سوق الدين محى موقف - السادات طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 5216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابراهيم محمد احمد صفوت -  7

  ابراهيم محمد احمد/ ملك الواسطى - الميمون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 5216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابراهيم محمد احمد صفوت -  8

 به التجاره ترك 2017/7/30 فى 1261 برقم المودع االخر ارئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 5253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور قرنى صالح محمد خالد -  9

  به التجاره لتنرك 2011/10/25 فى974 برقم المودع الفر الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 12354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كمال مصطفى ربيع -  10

  على كمال مصطفى/  ملك -  شرهى - اهناسيا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد السالم عبد  محروس اسالم -  11

  ابراهيم محمد الصغير محمد/ ملك الحضانه/شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد السالم عبد  محروس اسالم -  12

 وتاريخ جاهزه مالبس تجاره/  التجاره ونوع محمد الصغير محمد/ ملك الحضانه/ ش 143 - سمسطا بندر ،:   الـتأشير وصف

  8999 قيده ورقم 2016/2/21/  االفتتاح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 11175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين زكريا محمد اسماعيل -  13

  محمود سيد بدريه/ ملك بلفيا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد السالم عبد  محروس اسالم -  14

 برقم الطلب اهذ واودع عموميه توريدات مكتب نشاط عن سمسطا/م الحضانه/ ش بناحيه اخر ئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  سويف بنى غرفه سجل 8999 تابع رقم تحت وقيد 478

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد عبدهللا صالح هدى -  15

  سليمان ناصف حسين/  ملك - الشركه منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 3263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين على عريف -  16

  قطب حسين كمال/ ملك  النيل شرق الجديده بنسويف المشد يحى/ ش الثانيه المجاوره االول الحى 239/  رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 5568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سليمان محمد -  17

  عبدالفتاح راضى طه/  ملك - منقريش - سويف بنى/ م ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 5568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سليمان محمد -  18

 2012/5/2/  االفتتاح وتاريخ سيارات غيار قطع/  التجاره ونوع محمود حسين سليمان/  ملك - سويف بنى/ م - سنور ،:   الـتأشير

  5568 قيده ورقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 5568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سليمان محمد -  19

/  االفتتاح وتاريخ وتصدير استيراد/  التجاره ونوع -  موسى جابر صاح/  ملك - سويف بنى/ م -منقريش ،:   الـتأشير

  تابع 5568 قيده ورقم 2018/4/15

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 8585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد عبدهللا صالح هدى -  20

 الطلب هذا واودع مواشى وبيع تربيه نشاط عن سليمان ناصف حسين/ ملك الشركه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه تجارى سجل 8585 تابع رقم تحت وقيد 2019/3/5 فى 494 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 12355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط محمود على محمد -  21

  عبدالفتاح محمد/ملك المصلوب زاويه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 12151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عباس عدلى محمد -  22

  على توفيق على طه/ ملك الشقر بناحيه 2018/12/27 فى 2646 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 5568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سليمان محمد -  23

 هذا واودع عبدالفتاح راضى طه/ ملك سويف بنى/ م منقريش بناحيه بلدى مقهى نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  الغرفه سجل 5568 تابع رقم تحت وقيد 492 برقم الطلب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 12359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين متولى احمد هبه -  24

  زيدان عباس نادى/ملك/السعيد نزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرزوق سيد محمد -  25

 منصور قطب نوال/ ملك عرابى احمد/ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرزوق سيد محمد -  26

 مواليد محمد مرزوق سيد محمد ويديره  منصور قطب مول سويف بنى عرابى احمد/ ش بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  937 تابع رقم تحت وقيد 500 برقم الطلب هذا واودع 1980/11/28

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس المرزوق -  27

 مواليد محمد مرزوق سيد محمد ويديره  منصور قطب مول سويف بنى عرابى احمد/ ش بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  937 تابع رقم تحت وقيد 500 برقم الطلب هذا واودع 1980/11/28

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 12356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد كمال محمد -  28

  هاشم خليفه هشام/ ملك - الدويه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 12357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم محمود مصطفى -  29

  ابراهيم محمود عبدالتواب/ ملك - جعفر سعيد مالحيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 1100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يسن مختار -  30

 سيد حلفايه هشام/ ملك - الملط لمىح عزت عثمان/ ش - الحميات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 12358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الحكيم عبد فؤاد محمد سحر -  31

 شعبان حسين محمد/ملك/ بدهل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 12362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي عبدالمقصود محمد خلف -  32

  على ابراهيم محمد/ ملك - اقفهص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان فاروق مجدى خالد -  33

  فرج يوسف ثروت/ ملك - الزهور حى- زغلول سعد/ ش - سويف بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 12360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد محمد -  34

  احمد روبى سمير/ ملك - الغربيه قفطان - سمسطا بندر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 12363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حسن رمضان محمد -  35

  النيل شرق العمرانيه المجتمعات هيئه/ ملك الخفيفه الصناعات منطقه الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 8316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان فاروق مجدى خالد -  36

 الساخنه المشروبات كافتريا/ نشاط عن فراج يوسف ثروت/ ملك زغلول سعد/ ش بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  8316 تابع رقم تحت وقيد 2019/3/10 فى 515 برقم الطلب هذا واودع والبارده

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 12361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا صابر مالك شدرخ -  37

  عبيد مينا صابر مالك/ ملك - افشن/ م - ناصر منشاه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 11551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الاله عبد شكرى مصطفى -  38

 هللا عبد الاله عبد شكرى مصطفى/ شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 11551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الاله عبد شكرى مصطفى -  39

 فى 533 برقم الطلب هذا واودع عبدهللا عبدالاله شكرى/ ملك البشرى/ ش بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  الغرفه سجل 11551 تابع رقم تحت وقيد 2019/3/11

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 5197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى على محمد -  40

 حنفى على محمد/ ملك الوقف براوه  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 5197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى على محمد -  41

 ورقم 2011/9/28/ االفتتاح وتاريخ- كهربائيه ادوات تجاره/  التجاره ونوع ابراهيم احمد سميره/ ملك الوقف براوه  ،:   الـتأشير

 5197 قيده

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 5197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى على محمد -  42

 تابع رقم تحت وقيد 546 برقم الطلب هذا واودع حنفى على محمد/ ملك الوقف براوه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  الغرفه سجل 5197

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 12364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكارى عطيه سمير رومانى -  43

  مكارى عطيه سمير/ملك- مكاوى سيد بجوار الكنيسه/ش- االزهرى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 2055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سالمه احمد -  44

 538 برقم الطلب هذا واودع على محمد سالمه احمد/ ملك النيل شرق 188 قطعه  الشباب ورش بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 مصرى 1966/10/15 مواليد محمد سالمه احمد ويديره 2055 تابع رقم تحت وقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 2055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سالمه احمد -  45

 على محمد سالمه حمدا/ ملك النيل شرق 188 قطعه  الشباب ورش الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 10522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جرجس محفوظ انطون -  46

  على طه محمد/ ملك العمومى الروضه/ ش 1عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 12041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمود محمود عمرو -  47

 عزوز الجواد عبد محمود محمود/ ملك الحمرايه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 12041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمود محمود عمرو -  48

 عبدالعزيز طلعت االء/ملك التوحيد برج المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 12041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمود محمود عمرو -  49

  به التجاره لترك 2302 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 12365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي حسين زينب -  50

  محمد محمد الدين جمال/ ملك - يوليو 26/ ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 1829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا رزق امين سمير مريم -  51

  موسى شحاته نادى/ ملك االبراهئميه/ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 10431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن عبدهللا احمد -  52

 عبدهللا حسن عبدهللا احمد/ ملك -الميمون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 8202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين العاطى عبد المنعم عبد سونيا -  53

  فولى محمد احمد - جرجس عزبه اقفهص نزله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 4205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد جيره االمير محمد ماجد -  54

 ملك 67 قطعه الغذائى القطاع الصناعيه المنطقه النيل شرق الجديده سويف نىب مدينه بناحيه الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

  سويف بنى غرفه 4205 تابع رقم تحت المجقيد 2017/2/28 فى 432 برقم المودع عمر على لبيبه/ 

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 12368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضراوى عبداللهى دسوقى محمد -  55

  محمد عبدالوهاب سعاد/  ملك - الشنطور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 12366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد خليل محمود -  56

  سيد محمود سيد صفوت/ ملك - سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 12367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان محمد عمرو -  57

  احمد سيد توفيق يحى/ ملك المحطه/ ش - اهناسيا بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنى ابو محمد سيد زينب -  58

 الوهاب عبد محمد الخير ابو/ملك- باروط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد عبدالناصر محمود -  59

 توفيق توفيق محمود/ملك-سويف بنى- الثقافه قصر امام الجهاز/ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على حامد جمه ابو -  60

 راتب احمد مندوهه/ ملك- الصعايده عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على حامد جمه ابو -  61

 افتتاح تاريخ* وتصدير استيراد التجاره نوع* الجيزه العمرانيه الطالبيه الجديد الثالثينى ش99 العنوان ،:   الـتأشير

  65119 القيد رقم* 2019/3/17 الغلق تاريخ*2018/2/14

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود سعيد طه -  62

 حسين المنعم عبد هشام/ملك- الفيروز برج- الدائرى الطريق- متولى سليمان طريق- النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب محمد قطب محمد -  63

 قطب محمد قطب/ملك* على بنى كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 12370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب محمد قطب محمد -  64

 افتتاح تاريخ* وطبيه عطريه نباتات تصدير مكتب التجاره ونوع* قطب محمد قطب/ ملك- على بنى كفر العنوان ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 5334 برقم مقيد وكان* 2019/3/14 غلقه تاريخ* 2011/12/6

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 4400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد توفيق يحى نادر -  65

 سالم حامد عبدالصمد/ ملك الرى تقسيم/ ش الفشن بناحيه 2012/5/16 بتاريخ 355 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 9509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان رمضان ثناء -  66

  تمام محمد محمد/ ملك - بخيت بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 4400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد توفيق يحى نادر -  67

  سالم ححامد عبدالصمد/  ملك - الرى تقسيم/ ش - الفشن بندر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 4400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد توفيق يحى نادر -  68

 وتاريخ ائيه غذ مواد وتوزيع وتجاره وتغليف تعبئه/  التجاره ونوع عبدهللا توفيق يحى/  ملك دوس عزبه ابسوج -الفشن ،:   الـتأشير

  4400 قيده ورقم 2010/10/13 االفتتاح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 11049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على منى -  69

 1980/8/19/ مواليد محمد محمد على منى/  ويديره عوض على عوض احمد/ ملك هارون بنى بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  الغرفه سجل 11049 تابع رقم تحت وقيد 613/  برقم الطلب هذا واودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 11049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على منى -  70

 على عوض احمد/ ملك افندى حسين عزبه هارون بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 12376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد توفيق احمد -  71

  توفيق الشريعى محمد/ ملك - بسفا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 12375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض يونان عدلى أبانوب -  72

  حنا سامى سيمون/  ملك يوليو 23/ ش من كامل مصطفى/ ش 52 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 12374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالناصر رامي -  73

  محمد المقصود عبد مصطفى/ ملك الحريه ارض/ ش 9 بورسعيد/ ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 12377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق اسماعيل جمعه الفت -  74

  محمود  عبدالمنعم/ ملك - النويره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 12378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الخير ابو عبدالمنجي محمد -  75

  عبدالمنجى اسماء/  ملك قاسم عبداللطيف/ ش 2 عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 12379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد صبحى محمد -  76

  عبداللطيف جوده عايده/ ملك ديربراوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 12380    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، على عيد الدين صالح محمد حنان -  77

  عبدالوهاب ربيع محمد/ ملك - الغربيه قفطان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ابوزيد شعبان حمدى -  78

  معوض ابوزيد شعبان/ ملك - قلها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 5901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  79

 هذا واودع جاهزه مالبس بيع/  نشاط عن الفتاح عبد شعبان/  ملك - سويف بنى/ م بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  سويف بنى غ سجل 5901 تابع رقم تحت وقيد 630/  برقم الطلب

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ عبدالسالم مصطفى سالم -  80

  عيسى سيد ناديه/ ملك الحرجه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 5901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  81

  عبدالفتاح شعبان شعبان/  ملك -الحالبيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 5901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  82

/  االفتتاح وتاريخ متككامله واعمال عموميه مقاوالت/  التجاره ونوع محمد عبدالفتاح ابراهيم/  ملك - الحالبيه ،:   الـتأشير

 5901 قيده ورقم 2012/11/26

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عويس حسين -  83

  محمد صادق سيد/ ملك شهاب/ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 3967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى محمد البدوى احمد اسماء -  84

  جنيدى محمد البدوى احمد/ ملك منقريش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا رزق نصيف خليل -  85

  نصيف خليل هانى/ ملك -نعيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شلقامى احمد محمد -  86

  حسن محمد نقيه/  ملك - اقفهص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الفتاح عبد عيد -  87

 مصر اويل ليبيا شركه/ملك- النيل شرق- الخفيفه الصناعات منطقه-1 رقم قطعه-الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 12281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شلقامى احمد محمد -  88

 هذا واودع المواشى وبيع لتربيه حظيره/ نشاط عن حسن محمد نقعيه/ ملك- اقفهص بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  12281 تابع رقم تحت وقيد 633 برقم الطلب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم على سمر -  89

  احمد هشيمه ابو ربيع احمد/ ملك الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 1375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الكريم عبد حسن -  90

  عبدالطيف يونس وطنيه/ ملك راشين صفط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا قرنى عبدالعظيم سلوى -  91

  عبدالسالم السارى سعد/ ملك يونس الكريم عبد عزبه الحمراء قمبش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالرحمن ربيع دعاء -  92

  احمد يحيى ربيع/ملك الزراعى اسوان مصر طريق  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سيد جابر اسماء -  93

  محمد عبدالحليم جوده/ ملك النيل شرق 9 عقار الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد حمدى احمد -  94

 محمد حامد سيد حامد/ملك القس ونا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم ابراهيم برسوم سالمه -  95

  برسوم ابراهيم برسوم نصحى/ملك على محمد عزبه- طاهر منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد نصر الدين سيف منال -  96

  محمد احمد وليد/ملك منصور كفر تل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول رمضان فتحى حماده -  97

  محمد رجب محمد/ملك العجوز باها ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل قرنى فرج رشا -  98

  قرنى فرج محمد/ملك 217 قطعه الشباب ورش الجديده سويف بنى مدينه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد عالء اسماء -  99

  حمزه طه ساميه/ ملك طرشوب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد احمد نبيل ايناس -  100

  محمد احمد وليد/ملك منصور كفر تل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود رجب مريم -  101

 عبدالوهاب محمد ربيع محمد/ ملك اقفهص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 12399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد شعبان كريم -  102

  محمد عبدالمنعم فتحى/  ملك - الشباب/ ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 12398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد دمحم احمد عبدالرحمن -  103

  ابراهيم عبدالسالم احمد/  ملك الوكاليه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 12400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد اسامه -  104

  عوض محمد حسن محمد/  ملك - الملق طنسا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 12403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفضيل حسين طلبه فاطمه -  105

  حسين طلبه معروف/ ملك - الشركه منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 12402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي هاشم جوده يامنه -  106

  عبدالحافظ جوده امنه/  ملك - الشرقيه غياضه -ببا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 12401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عزمى ابراهيم خليل -  107

 عزمى ابراهيم  عمر/ ملك - تلت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 12405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيز -  108

  عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم/ ملك - عفان بنى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 12404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد اسحق ميخائيل مارينا -  109

  هللا رزق وهبه عايده/ ملك - زغلوكل سعد/ ش من الحريه/ ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 12407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتاجير حسين -  110

  سيد على مصطفى/ملك االباصيرى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 12407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتاجير حسين -  111

 الغلق تاريخ 2017/11/1 االفتتاح تاريخ سيارات معرض التجاره نوع سويف بنى  بناحيه رئيسى محل له كان ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 2017 لسنه 11127 رقم تحت قيد 2018/2/24

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 12407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتاجير حسين -  112

 تاريخ 2018/4/26 االفتتاح تاريخ  المواشى وبيع لتربيه مزرعه التجاره نوع سويف بنى  بناحيه رئيسى محل له كان ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 2018 لسنه 11659 رقم تحت قيد 2018/12/11 الغلق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 12406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى طه كمال -  113

  مليكه فؤاد فاروق/ملك زغلول سعد شارع  ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد منال -  1

 كهربائيه اجهزه تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 صيانه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 8329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طه محمد طه -  2

 كهربائيه واالت معدات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 5216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابراهيم محمد احمد صفوت -  3

 المواشى وتربيه وبيع مزرعه:  التأشير

 بيع:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 5998   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، احمد بكر محمد مؤمن -  4

 غذائيه ومواد تموينيه بقاله

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 5244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوافى عبد محمد سيد محمد -  5

 كافه على الحصول بعد(  منها الطبيه عدا)وبيعها الزراعيه والمحاصيل واالعشاب العطريه النباتات وتصدير وتجفيف ونشر زراعه

 التراخيص

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 6822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخزيم مبروك سيد احمد -  6

 عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 11650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد طه سعد فايزه -  7

 والعطريه الطبيعيه النباتات وتقطير وغربله لتجفيف مصنع:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 2055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سالمه احمد -  8

 حبوب ومجرشه دواجن اعالف تصنيع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 9976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عمر منى -  9

 وتقاوى واسمده مبيدات تجاره

،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 9471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد الرازق عبد مهدى مسعده -  10

 والغذائيه الزراعيه والمنتجات االعشاب وتصدير وتعبئه تجاره:  التأشير وصف

 تعبئه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى انور عيد -  11

 الغذائيه المواد وتغليف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 12041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد بدع محمود محمود عمرو -  12

 عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 12041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمود محمود عمرو -  13

 احذيه تجاره:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 1844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد سمير ناهد -  14

 وصيانتها والتبريد التكييف اجهزه تجاره

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 3996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد احمد ياسر -  15

 ع0م0ج داخل عماله وتشغيل عموميه ومقاوالت عامه توريدات:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 11090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت سيد سعيد محمود -  16

 مواشى وتربيه لبيع حظيره

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 6649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على محمد مراد -  17

 صناعى امن مهمات وتوريد عموميه وتوريدات ومقاوالت استيراد مكتب

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 10794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم معوض احمد -  18

 ومبيدات تقاوي:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 7472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالحميد شعبان رامى -  19

 بقاله وتجاره تموينيه بقاله بيع:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 12398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد عبدالرحمن -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 12374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالناصر رامي -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 12375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض يونان عدلى أبانوب -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 12376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد توفيق احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 12402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي هاشم جوده يامنه -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 2055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سالمه احمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم ابراهيم برسوم سالمه -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد حمدى احمد -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا قرنى عبدالعظيم سلوى -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 4400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد توفيق يحى نادر -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 12403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفضيل حسين طلبه فاطمه -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 12404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد اسحق ميخائيل مارينا -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 12405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيز -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 12381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ عبدالسالم مصطفى سالم -  14

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 12382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ابوزيد شعبان حمدى -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 12366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سيد خليل محمود -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 12367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان محمد عمرو -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 12377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق اسماعيل جمعه الفت -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 12378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الخير ابو عبدالمنجي محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 8585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد عبدهللا صالح هدى -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 12392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد احمد نبيل ايناس -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 12394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد عالء اسماء -  22

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 12393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد نصر الدين سيف منال -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 11551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الاله عبد شكرى مصطفى -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 12406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى طه كمال -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالرحمن ربيع دعاء -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 12364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكارى عطيه سمير رومانى -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 5197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى على محمد -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 12368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضراوى عبداللهى دسوقى محمد -  29

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 8999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد السالم عبد  محروس اسالم -  30

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 12369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنى ابو محمد سيد زينب -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 12370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب محمد قطب محمد -  32

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 12365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي حسين زينب -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 12383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا رزق نصيف خليل -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 12384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الفتاح عبد عيد -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 12385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عويس حسين -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 12380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عيد الدين صالح محمد حنان -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 11049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على منى -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 12399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد شعبان كريم -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 12400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد اسامه -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 12401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عزمى ابراهيم خليل -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 5568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سليمان محمد -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 12379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد صبحى محمد -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 12371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على حامد جمه ابو -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 12372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود سعيد طه -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 8316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان فاروق مجدى خالد -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 12356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد كمال محمد -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 12360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد محمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 12361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مينا صابر مالك شدرخ -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 12357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم محمود مصطفى -  50

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 12362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي عبدالمقصود محمد خلف -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 12407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتاجير حسين -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 12355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط محمود على محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 12354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كمال مصطفى ربيع -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 12350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سعد شحاته سعيد -  55

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سيد جابر اسماء -  56

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 12351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد طلعت خميس -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم على سمر -  58

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ يوف 12352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سيد فؤاد شعبان -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 12353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود جمعه رقيه -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 5901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 12281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شلقامى احمد محمد -  62

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 12358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الحكيم عبد فؤاد محمد سحر -  63

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 12363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حسن رمضان محمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرزوق سيد محمد -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 12359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين متولى احمد هبه -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 12395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول رمضان فتحى حماده -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 12396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل قرنى فرج رشا -  68

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 12397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود رجب مريم -  69

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   العامه للمقاوالت المعمار صفوه: الى 5216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

   الكهربائيه واالت المعدات لصيانه اجزيره: الى 8329 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  2

   الفارس: الى 5216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  3

   الوادى زهره: الى 11180 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  4

 وتصدير وتجفيف ونشر لزراعه الشهد: الى 5244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  5

   الزراعيه والمحاصيل واالعشاب العطريه النباتات

 والتصدير لالستيراد هورس ارابيان: الى 166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  6

Arabian horse company import and Export   

 وتقطير وغربله لتجفيف السالم مصنع: الى 11650 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  7

   لعطريهوا الطبيعيه النباتات

   مارت سي بي ايه ABC -MART: الى 12041 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  8

             العامه للمقاوالت بروبيلد: الى 12041 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  9

PRO BUILD CONSTRUCTION CO   

   بنيان: الى 11699 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  10

   S3 ثرى اس: الى 3996 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  11

   اليوجد: الى 10991 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  12

   المحبه بوفيه: الى 5156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  13

   الخرماوى وكاله: الى 12367 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  14

   االحذيه لتجاره فورس: الى 4005 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  15

   العامه للمقاوالت الحوت مكتب: الى 5208 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   العموميه للمقاوالت الجمل مكتب: الى 5065 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  17

   FIVE BUILDERS بلدرز فايف: الى 6649 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  18

   االخالص: الى 5420 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  19

   يوجد ال: الى 11090 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  20

   االمانه: الى 11884 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  21

   يوجد ال: الى 10794 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  22

   الكريم: الى 8804 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  23

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   11702:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ربيع احمد شركه   - 1

 ع0م0ج انحاء فى فروع واليوجد نهائيا وتصفياتها الشركه حل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   11702:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ربيع احمد شركه   - 2

 ع0م0ج انحاء فى فروع واليوجد نهائيا وتصفياتها الشركه حل

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   748:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكة عويس مصطفى محسن شركة   - 3

 نهائيا وتصفياتها الشركه حل  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190310،   تاريخ وفي 11177، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  1

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

 رأس تعديل تم 20190310،   تاريخ وفي 11177، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  2

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

 رأس تعديل تم 20190310،   تاريخ وفي 11177، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  3

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190310 تاريخ وفي 11177   برقم قيدها سبق ، وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  1

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190318 تاريخ وفي 11702   برقم قيدها سبق ، وشريكه ربيع احمد شركه -  2

 تضامن شركة

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190318 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشركاه مصطفى احمد يحى -  3

 تضامن شركة

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190318 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكيها على طه بسيمه شركه -  4

 تضامن شركة: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190318 تاريخ وفي 303   برقم قيدها سبق ، وشريكها على طه بسيمه شركه -  5

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 على طه بسيمه شركه: الى 303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190318:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكها

 على طه بسيمه شركه: الى 303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190318:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190310:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  1

11177 

   برقم    20190310:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  2

11177 

   برقم    20190310:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه بكير حميده فوزى شركه -  3

11177 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 11702   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة مسجل غير عرفى  تضامن شركة  وشريكه ربيع احمد شركه -  4

 11702   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة مسجل غير عرفى  تضامن شركة  وشريكه ربيع احمد شركه -  5

 303   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  وشركاه مصطفى احمد يحى -  6

 303   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه شركه -  7

 303   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  وشريكها على طه بسيمه شركه -  8

 303   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  وشركاه مصطفى احمد يحى -  9

 303   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  وشريكيها على طه بسيمه شركه -  10

 303   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  وشريكها على طه بسيمه شركه -  11

   برقم    20190319:  تاريخ ، تضامن شركة مسجل غير عرفى  تضامن شركة  وشريكة عويس مصطفى محسن شركة -  12

748 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6744   برقم    20190303:  تاريخ ، 470  2024/2/22 فى التالى والتجديد  عبده بشاى عادل مينا -  1

 6048   برقم    20190304:  تاريخ ، 479  2023/2/4 فى التالى والتجديد  ابراهيم كامل نجاة -  2

 5253   برقم    20190304:  تاريخ ، 480  2021/10/23 فى التالى والتجديد  منصور قرنى صالح محمد خالد -  3

 5253   برقم    20190304:  تاريخ ، 481  2021/10/24 فى التالى التجديد  منصور قرنى صالح محمد خالد -  4

 6843   برقم    20190305:  تاريخ ، 495  2024/3/25 فى التالى والتجديد  بخيت احمد محمد عمرو -  5

 1100   برقم    20190306:  تاريخ ، 503  2023/3/15 فى التالى التجديد  حسن محمد يسن مختار -  6

 5244   برقم    20190307:  تاريخ ، 511  2021/10/16 فى التالى والتجديد  الوافى عبد محمد سيد محمد -  7

 2387   برقم    20190307:  تاريخ ، 506  2019/1/7 فى التالى والتجديد  محمد الغفار عبد الحميد عبد محمود -  8

 2387   برقم    20190307:  تاريخ ، 507  2024/1/7 فى التالى والتجديد  محمد الغفار عبد الحميد عبد محمود -  9

 6816   برقم    20190310:  تاريخ ، 519  2024/3/18 فى التالى والتجديد  الحميد عبد الليثى النبى عبد ايمن -  10

 2445   برقم    20190311:  تاريخ ، 529  2024/1/21 فى التالى والتجديد  حسين يسن صديق احمد -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 166   برقم    20190311:  تاريخ ، 528  2022/11/19 فى التالى والتجديد  سكران الوهاب عبد محمد محمود -  12

 166   برقم    20190311:  تاريخ ، 527  2022/8/7 فى التالى والتجديد  سكران الوهاب عبد محمد محمود -  13

    20190311:  تاريخ ، 527  2022/8/7 فى التالى والتجديد  سكران بمحمود الشـهير سكران الوهاب عبد محمد محمود -  14

 166   برقم

 1728   برقم    20190311:  تاريخ ، 534  2023/7/23 فى التالى والتجديد  علي سيد محمد سماح -  15

 2294   برقم    20190311:  تاريخ ، 524  2023/12/14 فى التالى التجديد  الحى عبد احمد الحى عبد دمحم -  16

 2259   برقم    20190312:  تاريخ ، 539  2023/11/25 فى التالى والتجديد  سيد شعبان سيد محمد -  17

 5722   برقم    20190312:  تاريخ ، 540  2022/8/11 فى التالى والتجديد  الحميد عبد مؤمن عطيه ايمن -  18

 2680   برقم    20190312:  تاريخ ، 544  2024/3/15 فى التالى والتجديد  شلقامى اللطيف عبد احمد طلعت -  19

 2055   برقم    20190312:  تاريخ ، 536  2024/3/15 فى التالى والتجديد  على محمد سالمه احمد -  20

 6822   برقم    20190312:  تاريخ ، 542  2024/3/22 فى التالى والتجديد  ابوخزيم مبروك سيد احمد -  21

 2523   برقم    20190313:  تاريخ ، 557  2024/2/9 فى التاى والتجديد  حنفى محمد محمد ممدوح مصطفى -  22

 3700   برقم    20190313:  تاريخ ، 551  2020/2/16 فى التالى والتجديد  امبابي محمد فتحي نورا -  23

 5651   برقم    20190313:  تاريخ ، 553  2022/6/25 فى اتالى والتجديد  نصر السيد عبد جرجس رشدى حنا -  24

 6300   برقم    20190313:  تاريخ ، 552  2023/6/1 فى التالى والتجديد  حسن مراد كمال نشوى -  25

 285   برقم    20190313:  تاريخ ، 555  2022/9/3 فى التالى والتجديد  هللا جاب الواحد عبد محمد على -  26

 6229   برقم    20190314:  تاريخ ، 563  2023/4/27 فى التالى والتجديد  حسين ابراهيم جالل ياسر -  27

 1829   برقم    20190314:  تاريخ ، 567  2018/8/16 فى التالى والتجديد  هللا رزق امين سمير مريم -  28

 1829   برقم    20190314:  تاريخ ، 568  2023/8/17 فى التالى واتجديد  هللا رزق امين سمير مريم -  29

 5334   برقم    20190314:  تاريخ ، 564  2021/12/6 فى التالى والتجديد  طلب محمد قطب محمد -  30

 5827   برقم    20190314:  تاريخ ، 565  2022/10/16 فى التالى والتجديد  بباوى فهيم فوزى نرجس -  31

 2164   برقم    20190317:  تاريخ ، 580  2023/11/8 فى التالى والتجديد  قرنى سيد عويس سالمه -  32

 4472   برقم    20190317:  تاريخ ، 574  2020/11/8 فى التالى والتجديد  محمد حسن زكريا حسن -  33

 746   برقم    20190318:  تاريخ ، 591  2018/1/16 التالى التجديد  محمود سيد احمد اشرف -  34

 746   برقم    20190318:  تاريخ ، 592  2023/1/16 التالى التجديد  محمود سيد احمد اشرف -  35

 2269   برقم    20190318:  تاريخ ، 588  2023/11/29 التالى التجديد  حسن احمد المجيد عبد محمد -  36

 6799   برقم    20190318:  تاريخ ، 587  2024/3/12 فى التالى التجديد  محمد على التواب عبد جابر -  37

 4400   برقم    20190319:  تاريخ ، 600  2022/5/15 فى التالى والتجديد  هللا عبد توفيق يحى نادر -  38

 1379   برقم    20190319:  تاريخ ، 604  2023/5/11 فى التالى والتجديد  مقيدم القوى عبد كمال نجالء -  39



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 3922   برقم    20190319:  تاريخ ، 594  2020/4/19 فى التالى والتجديد  محمد عاطف احمد -  40

 3934   برقم    20190319:  تاريخ ، 603  2020/4/25 فى التالى والتجديد  فرج توفيق كمال نبيله -  41

 5065   برقم    20190321:  تاريخ ، 621  2021/7/9 فى التالى والتجديد  عطا انرمض سيد سمير -  42

 5767   برقم    20190321:  تاريخ ، 617  2022/9/15 فى التالى والتجديد  سليمان قرنى محمد -  43

 6884   برقم    20190321:  تاريخ ، 618  2024/4/14 فى التالى والتجديد  الجالى القادر عبد سالم منصور -  44

 5483   برقم    20190324:  تاريخ ، 626  2022/3/11 فى التالى والتجديد  الوهاب عبد الغفار عبد على محمد -  45

 6185   برقم    20190324:  تاريخ ، 623  2023/4/8 فى التالى والتجديد  احمد التواب عبد سعد محمود -  46

 6568   برقم    20190324:  تاريخ ، 627  2023/11/30 فى التالى والتجديد  عرفات فتحى لطيفال عبد الرحمن عبد -  47

 6649   برقم    20190325:  تاريخ ، 636  2024/1/7 فى التالى التجديد  احمد على محمد مراد -  48

 1375   برقم    20190325:  تاريخ ، 640  2023/5/11 فى التالى التجديد  محمد احمد الكريم عبد حسن -  49

 1669   برقم    20190325:  تاريخ ، 656  2023/7/12 فى التالى التجديد  حسن حسين سيد فاديه -  50

 6686   برقم    20190325:  تاريخ ، 648  2024/1/28 فى التالى التجديد  شعبان الكريم عبد طاغى محمد -  51

 6885   برقم    20190326:  تاريخ ، 660  2024/4/14 فى التالى التجديد  شخيبىال فرغلى مرسى بكرى العظيم عبد -  52

 1979   برقم    20190327:  تاريخ ، 676  2023/9/17 فى التالى والتجديد  الرب جاد عثمان يونس عثمان -  53

 4785   برقم    20190327:  تاريخ ، 672  2021/3/24 فى التالى والتجديد  معوض مبروك محمد احمد -  54

 1071   برقم    20190328:  تاريخ ، 679  2021/4/17 فى التالى والتجديد  على احمد جعفر جمال -  55

 2762   برقم    20190328:  تاريخ ، 682  2024/4/1 فى التالى والتجديد  احمد العليم عبد حسن فارس -  56

 1071   برقم    20190328:  تاريخ ، 678  2023/3/10 فى لتالىا والتجديد  على احمد جعفر جمال -  57

 2316   برقم    20190328:  تاريخ ، 685  2023/12/20 فى التالى والتجديد  محمد الغيط ابو صالح على -  58

 6663   برقم    20190331:  تاريخ ، 697  2024/1/19 فى التالى التجديد  العليم عبد محمد على لملوم -  59

 845   برقم    20190331:  تاريخ ، 692  2023/2/2 فى التالى التجديد  عطوة محمد حسين كريمة -  60

 5260   برقم    20190331:  تاريخ ، 693  2021/1024 فى التالى والتجديد  محمد حميدة فوزى هانى -  61

 1560   برقم    20190331:  تاريخ ، 691  2023/6/16 فى التالى والتجديد  يوسف ابراهيم قرنى فايزه -  62

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 748   برقم    20190319:  تاريخ ، 597  2023/1/16 فى التالى التجديد  وشريكة عويس مصطفى محسن شركة -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


