
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، ديكور مكتب عن 31350 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين االمام صالح عبير -  1

 ياسين االمام صالح منتصر/ بملك_  العقاريه الضرائب امام_  الصفا حي:  بجهة

 بيع عن 31321 برقم 20190404 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد عبدالرحمن فتحى مروه -  2

 الخلفى محمد محمد/  بملك الغايش صباح شارع:  بجهة ، تكييف اجهزه وصيانه

 عن 31325 برقم 20190404 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى مصطفى عزت مصطفى -  3

 الشرقاوى على ابراهيم عاصم/ بملك قبريط:  بجهة ، اعـالف مصنـع

 لتجاره مزرعه عن 31399 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمد وحيد -  4

 احمد على احمد على/  بملك - ابواحمد الصاوى قريه:  بجهة ، المواشى وتربيه

 تجارة عن 31414 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوخى ابراهيم فوزى عزه -  5

 عبدالحليم حسن فوزى/  بملك_  الملح شباس المجلس شارع 13:  بجهة ، جمله اسمنت

 مالبس تجارة عن 31436 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن عرفه محمد احمد -  6

 النجار محمد عادل ايهاب/ بملك ابيانه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه

 عن 31449 برقم 20190430 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويلم عبدالمجيد محمد محمد داحم -  7

 الصقار عبدالحميد منصور/ بملك المشتركه الثانويه مدرسة خلف:  بجهة ، عامه صيدليه

 عن 31294 برقم 20190402 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين فخر عبداللطيف عبدالعزيز السيد -  8

 الدين فخر عبداللطيف عبدالعزيز ربيع/ بملك قبريط:  بجهة ، البان معمل

 اعالف تجارة عن 31407 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى عمر فتوح احمد -  9

 الشرنوبى عمر عمر فتوح/  بملك الفتوح قرية:  بجهة ،

 عن 31366 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق سيداحمد محمد عيد حماده -  10

 شعبان محمد عبدالعزيز االمير/  بملك المطحن خلف المنشيه:  بجهة ، حداده ورشة

 تجارة عن 31370 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر عيسى عادل هانى -  11

 اللبودى عبدالمجيد عوض محمد/  بملك الحبال شارع:  بجهة ، جاهزة ومالبس مفروشات

 حبوب تجارة عن 31330 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى حسن حمادى حسين -  12

 حسن شلبى حسن حمادى/  بملك_  القصابى:  بجهة ،

 ، بقـالـه عن 31319 برقم 20190404 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز عبدالرسول على محمد -  13

 المدبولى محمد صباح/ بملك الشباسيه:  بجهة

 تجارة عن 31320 برقم 20190404 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه يوسف عبدالحميد سالمه -  14

 محمد عبدالحفيظ احمد عبدالسالم/ بملك الصيفر برية:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات

:  بجهة ، بقاله عن 31419 برقم 20190422 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى احمد سعيد انس -  15

 عركز على محمد محمد/  بملك - الروضه قريه

 مكتب عن 31432 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب عبداللطيف طلعت احمد -  16

 حبيب عبداللطيف طلعت عمر/ بملك العلوى الكوبرى طريق:  بجهة ، قانونيا بها المسموح عموميه توريدات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 31304 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى عبدالمطلب مجدى الحسن -  17

 المكاوى عبدالمطلب عبدالمطلب جمال/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد تجارة

 تجارة عن 31374 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على عبدالمنعم عبدالمنعم -  18

 محمد عبدالرحمن عرجاوى/ بملك مرعى مصطفى شارع ـ حموده ارض:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 عن 31406 برقم 20190417 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق عبدالسالم على سامى -  19

 عبدالخالق عبدالسالم على محمد/ بملك النوايجه ـ فرامون:  بجهة ، ارز وضرب طحين ماكينة

 ترزى محل عن 31403 برقم 20190417 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف مندور السيد رضا -  20

 جمعه محمد ناديه/ بملك دحروج حى ـ النجارين حى ـ الشهداء شارع:  بجهة ، حريمى

 اتيليه عن 31448 برقم 20190428 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم معوض سعد رشا -  21

 صبره محمد عطيه الدين عالء/  بملك والطفوله االسره حديقة امام الجيش شارع:  بجهة ، الزفاف فساتين لتجارة

 بقاله عن 31371 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى حسن محمد رضا احمد -  22

 محمد عبدالرحيم خميس عبير/  بملك مبارك اسكان الغفران شارع:  بجهة ،

 31361 برقم 20190410 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج عبدالحميد عبدالقوى بسيونى عمرو -  23

 فراج عبدالحميد عبدالقوى بسيونى/ بملك االسكان بنك عمارات 7:  بجهة ، بقـالـه عن

 نجاره ورشة عن 31345 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر محمد عبدهللا محمد -  24

 باشا حافظ عبدالونيس بدريه/  بملك_  فلاير عزبة:  بجهة ، يدوى

 برقم 20190403 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع ابراهيم محمد مصطفى صبرى ماهر -  25

 شارع:  بجهة ، والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 الفقره من 19 المجموعه عدا فيما وتصدير داستيرا مكتب عن 29053

 مدكور بريك يوسف السعيد/  بملك الزيات شارع من متفرع الرحمه

 تصنيع عن 31322 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضى عبدالرحمن محمد فايد -  26

 القاضى السيد محمود صدف/ بملك العالى:  بجهة ، بالستيك اكياس وبيع

 عن 31422 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالملك عبدالكريم محمد السيد محمد -  27

 عبدالملك عبدالكريم محمد السيد/ بملك البالبسه:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة

 عن 31421 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب حسن عطيه عبدالوهاب -  28

 ابراهيم سعد سعد محمد/  بملك - مهيب نظاره:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 برقم 20190403 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع ابراهيم محمد مصطفى صبرى ماهر -  29

 ـ:  بجهة ، والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 الفقره من 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن 29053

 بملك الزيات شارع من متفرع الرحمه شارع/  مقره كائن  تجاريه وتوكيالت طبيه مستلزمات مكتب/   بنشاط رئيسى محل للمذكور

 مدكور بريك يوسف السعيد/ 

 تجارة عن 31334 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى زينهم محمد رانيا -  30

 الزغبى عيسى محمد عيسى وليد/  بملك ابوزياده:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجارة عن 31335 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصغير خفاجى محمد جبر احمد -  31

 ابوالنضر محمد ابراهيم محمد/  بملك_  المدارس شارع قبريط:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 ، بقاله عن 31413 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور خليل فرحات محمد -  32

 محمود احمد زاكيه/  بملك - العجوزين - لمدارسا شارع 21:  بجهة

 عن 31300 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين علم عبدالعزيز سعود بسمه -  33

 الصايغ توفيق محمود مجدى محمود/ بملك الفار شارع:  بجهة ، والديكور للمقاوالت هندسى مكتب
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 31302 برقم 20190403 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى على فاروق احمد -  34

 البحيرى على فاروق على/ بملك الصيفر برية:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 31307 برقم 20190403 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى جامع المغازى امال -  35

 نوفل عبدالفتاح فهمى فهيمه/ بملك شرق القومسيون ـ نوفل عزبة:  بجهة ، واضافتها اعالف

 مكتب عن 31447 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بليح فريج محمد سمير احمد -  36

 النجار عبدالستار عوض خالد/  بملك_  ابوزياده:  بجهة ، مطاعم وادارة تجارية توكيالت

 عن 31377 برقم 20190414 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير عبدالغنى محمد يوسف احمد -  37

 الشهاوى قطب السيد ابراهيم/ بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 عن 31352 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريس اسماعيل محمد سعد رضا -  38

 الريس ابراهيم محمد فكريه/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، قصـب معصرة

 عن 31360 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى عبدالحليم عبدالاله على سعاد -  39

 متولى ابوالعزم عبدالعاطى عامر/ بملك غالى عزبة ـ القبليه الفقهاء:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة

 عن 26043 برقم 20190408 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالمجيد حمدى احمد -  40

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

 عطا رشوان على عطا/ بملك يوليو 23 شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه

 بقـالـه عن 31306 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى عبدالسالم يحى عبدالسالم -  41

 يحى عبدالسالم يحى/ بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة:  بجهة ،

 ترزى عن 31312 برقم 20190403 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدناصورى عقل عادل امينه -  42

 الدناصورى ابراهيم وحيد بالل/  بملك بحرى خليج ـ الروس:  بجهة ، افرنجى

 عن 31318 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد احمد عبداللطيف اميره -  43

 السمادونى سيداحمد ابواليزيد عادل/ بملك الزيات مدحت شارع:  بجهة ،(  االنترنت عدا فيما)  كمبيوتر خدمات مركز

 عن 26043 برقم 20190408 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالمجيد حمدى احمد -  44

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

 حسن/ بملك حسين طه شارع ـ سالم سيدى مقره كائن جاهزه مالبس تجارة بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، لذلك المنظمه

 2016/8/30 بتاريخ 26043 رقم تحت ومقيد سهل عوض عبدالغنى

 تجارة عن 31390 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم ابراهيم حمزه راضى -  45

 قنديل محمد احمد خالد/ بملك الثقافه قصر امام الفتح شارع 48:  بجهة ، وعطور تجميل مستحضرات

 عن 31445 برقم 20190428 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالل مصطفى صبرى السيد عطيه -  46

 عوض حسن محمد/ بملك المستوصف خلف:  بجهة ، المفروشات تجارة

 ، بقـالـه عن 31351 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب السيد بهجات انعام -  47

 المطلب عبد ابراهيم مسعود ابراهيم اسماعيل/ بملك المدينه سنهور:  بجهة

 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى عبدالعاطى مصطفى على عبدالعليم -  48

 زكريا محمد ابوزيد رمضان/ بملك الصالحات قرية:  بجهة ،(  والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  دعايه مكتب عن 31286

 عن 25750 برقم 20190407 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسق عبداللطيف محمد عبداللطيف -  49

 عكاشه عبدالعزيز عبدالرحمن احمد/  بملك الزهور حى:  بجهة ، ولقاحات بيطريه ادويه لتداول مكتب/  فـرع

 تجاره عن 31347 برقم 20190409 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعفان العال ابو ابراهيم ابراهيم -  50

 سليمان جميل محمد/ بملك_ عيطه ابو_ شابه:  بجهة ، واكسسواراته موبيالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، بقاله عن 31433 برقم 20190424 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوصقر محمد عبدالجليل محمد -  51

 صقر عبدالجليل عبدالجليل/  بملك - الصرادوسى كنيسه - الناحيه داير:  بجهة

 31434 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور عبدالواحد مصباح سيداحمد شريف -  52

 موسى خميس محمد عبدالعزيز/  بملك - الرياضى النادى خلف:  بجهة ، الوميتال وشبابيك ابواب تصنيع عن

 عن 31442 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب متولى احمد احمد محمد محمد -  53

 خميس احمد على مسعد/ بملك المشتركه الثانويه المدرسه بجوار الفتح شارع:  بجهة ، بارده مشروبات بيع

 معرض عن 31309 برقم 20190403 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين محمد الدين بهى نسرين -  54

 حموده على سيداحمد الحسين/  بملك - سنديون قريه:  بجهة ، سيارات بيع

 تجارة عن 31305 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد ابراهيم صدام -  55

 دهيم على محمد/  بملك البحريه عقله قريه:  بجهة ، اعالف

 ، كافيـه عن 31298 برقم 20190402 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف عبدالحميد على ممدوح -  56

 الطباخ محمد محمود فتحى امير/ بملك والبوسطه المدارس شارع:  بجهة

 31375 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى اسماعيل الدين محى دسوقى صفاء -  57

 غنيم حسن مصطفى العبد/  بملك_  القصابى:  بجهة ، بقاله محل عن

 بيع عن 31401 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ احمد السيد يوسف احمد -  58

 صقر حجازى حجازى حسن/ بملك ابوخشبه ـ الخضراء الجزيره:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 مغسله عن 31412 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القفاص عبده محمد فتحى -  59

 رضوان محمد محمود سعيد/  بملك فوه طريق ابوخضره شارع:  بجهة ، سيارات

 قطع تجارة عن 31446 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد احمد رشاد السعيد -  60

 مسعد احمد رشاد احمد/ بملك المحلج شارع ـ المستعمره:  بجهة ، سيارات غيار

 تجارة عن 31362 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى محمد محمد جمال تامر -  61

 العبسى محمد السيد طارق/ بملك الدسوقى ابراهيم شارع من متفرع بدران شارع 3:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 تجارة عن 31316 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده ابوالفتوح رضوان ورده -  62

 ناصر محمد خالد محمد/  بملك البحريه الفقهاء:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  والمفروشات جاهزه مالبس

 مصنع عن 31338 برقم 20190408 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحال موسى عيسوى عطيه -  63

 جابر هنداوى محمد نونيه/ بملك_  يونس احمد شارع دحروج حى:  بجهة ، جوانات

 تجارة عن 31394 برقم 20190417 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف مصطفى خليل مصطفى -  64

 الشرقاوى محمد رقيه/ بملك السالميه:  بجهة ، بقـالـه

 عن 31396 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب امين محمد احمد مصطفى -  65

 غنيم عبدالعزيز السيد/  بملك المهدى شارع:  بجهة ، عطاره تجارة

 خدمات عن 31415 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى محمد عطيه محمد -  66

 افندى احمد محمد فؤاد/  بملك - الخضراء الجزيره:  بجهة ، محمول

 لتربيه حظيره عن 31431 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندير على محمود محمد -  67

 ندير على محمود/  بملك - غرب قمسيون - الندايره:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار المواشى وتجاره

 عن 31297 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبداللطيف محمد احمد مهند -  68

 عثمان عبداللطيف محمد احمد محمد/بملك ابودراز طريق اول العلوى حى:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب



 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

 مكتب عن 31367 برقم 20190411 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشخيبى مرسى رزق خلود -  69

 توفيق طوالع وليد/  بملك الجيش شارع من متفرع القطان شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا التصدير لعموم

 ، خرده تجارة عن 31326 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على شلبى السيد شلبى -  70

 على شلبى السيد محمد/  بملك_  على منشأة قرية:  بجهة

 مركز عن 31336 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب عمر سعيد اميره -  71

 سالم الدين سعد امال/  بملك - ابوغنيمه قريه:  بجهة ، الخاصه االحتياجات لذوى تخاطب

 وبيع صيانة عن 31385 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران محمد الصافى ايمن -  72

 غيضان حسين على حسين/ بملك ابودراز:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 مكتب عن 31392 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى كامل تهامى صبرى -  73

 شلبى كامل تهامى/ بملك مهدى معدية:  بجهة ، عامه مقاوالت

 31395 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز منصور محمد منصور محمد -  74

 عبدالعزيز منصور محمد منصور/   بملك المطحن كوبرى خلف:  بجهة ، حديد تجارة عن

 جى دى تجارة عن 31423 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على عزت حمدى -  75

 السيد على عزت يسرى/ بملك الصيادين قرية:  بجهة ،

 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللقانى عبدالحميد عبدالحميد السيد عبدالحميد -  76

 اسماعيل حماده اسماعيل محمد سعاد/ بملك  القديم االتوبيس شارع ـ المحطه شارع:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن 31292

 عن 31296 برقم 20190402 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد كمال رزق كمال محمد -  77

 رزق محمد كمال رزق/ بملك البلد الصيفر:  بجهة ، اعالف تجارة

 تجارة عن 31313 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالحليم سيد مسعد -  78

 داود سليمان محمد محمود احمد/  ملكب الريفى جابر شارع:  بجهة ، والمقاوالت االخشاب

 منظفات عن 31380 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنادى محمد على محمد احمد -  79

 جنادى محمد على محمد على/ بملك االبراهيميه ـ جامع سيدى:  بجهة ، مزارع ومستلزمات

 تجارة عن 31357 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلوع السيد زكريا شوقى -  80

 دقماق خليل صبرى ناهد/ بملك المستشفى شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)   جاهزه مالبس

 مكتب عن 31287 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكفراوى صبره صبره احمد -  81

 الكفراوى صبره صبره محمد/  بملك_  الفتوح_  هدهد عزبه:  بجهة ،( العسكريه المالبس عدا فيما) مالبس وتوزيع تجاره

 رئيسى محل عن 5745 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد حسنى شريف -  82

 احمد محمد عبدالجيد محمد/ بملك سدخميس:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف تعبئة/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 5745 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد حسنى شريف -  83

 الصحراويه الزراعيه االراضى وتنمية استصالح/بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف تعبئة/  بنشاط اخر

 محمد حسنى منتصر/ بملك سدخميس مقره والتصديركائن االستيراد وعموم والسمكيه الحيوانيه والثروه واالستثمارالعقارى والتنميه

 1999/7/20بتاريخ 5745 برقم ومقيد سالمه

 لتجارة مركز عن 31381 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تليمه على الدسوقى جبر -  84

 حبيب عبداللطيف طلعت عمر/ بملك العمومى الموقف خلف ـ الصالحيه طريق 8:  بجهة ، البيطريه االدويه

 بيع عن 31386 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى محمد سيد محمد مصطفى -  85

 جاد محمد امين فتحى/ بملك كنتاكى امام ـ الجيش شارع:  ةبجه ، وساندوتشات مأكوالت



 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

 عن 31408 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح غازى سعد عبدالعاطى -  86

 بملكه ـ  دمرو/  المحيط:  بجهة ، سيارات وتموين خدمه محطه

 ورشة عن 31291 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات ابراهيم السيد محمد -  87

 محمد عبده محمد/ بملك  الشريف مساكن:  بجهة ، شكمانات

 ، بقـالـه عن 31373 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان يونس السعيد خضره -  88

 ابوسالم جمعه نصر السيد/ بملك ابوسالم نصر سكنى تجمع ـ االسهم:  بجهة

 ، بقاله عن 31382 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق عبدالرحيم صالح حاتم -  89

 مرزوق عبدالغفار بكر ناهد/  بملك_  الروس:  بجهة

 تجاره عن 31416 برقم 20190421 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جزر حسين احمد كريمان -  90

 عربان محمد صدقى ابراهيم/  بملك - الجيش ش من متفرع عبدالجواد زاويه شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تجارة عن 31435 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا محمد توفيق محمد هدير -  91

 قناوى محمد احمد احمد/  بملك عبدالعال شارع:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  جاهزة مالبس

 بجهة ، عالفه عن 31454 برقم 20190430 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباخ احمد محمود هناء -  92

 عمرو عبدالفتاح محمد احمد/ بملك شابه: 

 رئيسى محل عن 25919 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى خليل خليل يوسف -  93

 القفاص محمد حسين نجاة/ بملك دسوق الحمام شارع:  بجهة ، يدويا المعسل وتغليف وتعبئة خلط/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 25919 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى خليل خليل يوسف -  94

 19 المجموعه فيماعد وتصدير استيراد مكتب بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، يدويا المعسل وتغليف وتعبئة خلط/  بنشاط اخر

 2016/8/7 بتاريخ 25919 رقم  تحت ومقيد واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره

 مبيدات عن 31354 برقم 20190409 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى على مصطفى ايمان -  95

 عتيبه احمد محمود ابتسام/ بملك القادسيه شارع:  بجهة ، زراعيه وبذور ومخصبات

 عن 31359 برقم 20190410 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه ابراهيم رجب صبحى محمد -  96

 حسونه رجب صبحى اشرف/ بملك ابوزياده كفر:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 تجارة عن 31341 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتروس عبدالحميد حسن امل -  97

 دياب اسماعيل اسماعيل اسماعيل/ بملك رشيد معدية:  بجهة ، منزليه ادوات

 بقـالـه عن 31383 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصفطاوى حسن يوسف حسن -  98

 المسيرى محمد احمد فوزيه/ بملك شابه:  بجهة ، وتموين

 تجاره عن 31405 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاللى محمد محمد محمد -  99

 عجيله عيد وفاء/  بملك عامر سيدى ميدان:  بجهة ، والبيض الدواجن

 31289 برقم 20190402 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمس رزق ابراهيم محمد عوض حسان -  100

 كنانى مهدى عبدهللا عبدالسالم/ بملك المدراس شارع:  بجهة ، واكسسواراته محمول بيع عن

 احذيه تجارة عن 31430 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالعال محمد احمد -  101

 سليم عبدالمعطى عبدالعال محمد/ بملك العجوزين:  بجهة ، وخردوات

 31444 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص بيومى عبدالحميد محمد مني -  102

 الدمنهورى محمود الشحات احمد/  بملك القنائى مسجد خلف الزهورى شارع:  بجهة ، عامه صيدليه عن



 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

 قطع تجارة عن 31439 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعالله على سعد محمد -  103

 مرعى عبدالباسط محمد خالد/ بملك سنديون ـ  مطوبس سنديون طريق:  بجهة ، سيارات غيار

 تجارة عن 31452 برقم 20190430 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تاج محمد احمد محمد -  104

 محمد احمد شاديه/  بملك الناحيه داير شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا التصدير وعموم غذائيه مواد وتوريد

 فليفل

 عن 31358 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى محمنود عبدالمنعم محمد نهى -  105

 منيسى محمود عبدالمنعم محمد/ بملك الفتح شارع من متفرع المدينه سوق شارع:  بجهة ، وتموين بقـالـه

 عن 31348 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه محمد حسنى شعبان محمد -  106

 حجاج محمد سالمه رضا/  بملك المدنى السجل شارع 8:  بجهة ، صاج حديد تجارة

 معرض عن 31342 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا السيد محمد محمود -  107

 بهنسى عبدهللا السيد محمد/ بملك دمرو:  بجهة ، السيارات لتجارة

 مضرب عن 31282 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عراير محمد على مبروكه -  108

 عوض عوض ابراهيم محمد/ بملك ابودراز طريق اول العلوى:  بجهة ، ارز

 تجاره عن 31329 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسالم السيد سعد السيد -  109

 عمران عبدالفتاح العزيزى مها/  بملك المرشد منيه ـ عبدالعاطى عزبه:  بجهة ، زراعيه ومخصبات مبيدات

 عن 31440 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى ابوزيد محمد ابوزيد صالح -  110

 الفقى السيد على عبدهللا سميعه/ بملك الفقى بهنسى قرية:  بجهة ، بقـالـه

 تجارة عن 31441 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد سيداحمد ابراهيم محمود -  111

 سليمان سعيد احمد عطيات/ بملك الفتوح السلقا:  بجهة ، وبويات حدايد

 لوازم عن 31290 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهره محمد فتحى عادل فتحى -  112

 فتحى عادل محمد/ بملك ابوزهره:  بجهة ، ومفروشات تنجيد

 31301 برقم 20190402 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم مصطفى الكومى رضا جالل -  113

 على محمد احمد عبدالعاطى محمد/ بملك البرماوى ارض ـ السكرى شارع:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب عن

 عن 31308 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمه عبدالعال السعيد محمد محمد -  114

 عامر محمد مرسى/ بملك الغفران شارع من متفرع االشراف شارع:  بجهة ، بالجمله االطفال ولعب الخردوات تجارة

 مكتب عن 31340 برقم 20190408 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلفول خليل فوزى وليد -  115

 ، عامه وتوريدات لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا وذلك 6 المجموعه من36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 سعد حسنين محمد عبدالمنعم/  بملك - المطبعه شارع - مفتاح ارض:  بجهة

 محل عن 26169 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  116

 زعلوك احمد محمد نانه/ بملك الخطاب بن عمر شارع ـ القنى:  بجهة ، غذائيه مواد وبيع تعبئة/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 26169 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  117

 االستيراد وعموم الزراعيه المحاصيل تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، غذائيه مواد وبيع تعبئة/  بنشاط اخر رئيسى

 احمد محمد نانه/ بملك الكبير المسجد امام الخطاب بن عمر ش القنى مقره كائن الزراعيه الحاصالت وتسويق وتجارة والتصدير

 2016/10/9 بتاريخ 26169 برقم ومقيد زعلوك

 عن 31402 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهيكل عبدالوكيل عبده حسن -  118

 حواس اسماعيل حسن زمزم/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض



 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

 31369 برقم 20190411 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلتاجى مختارعبدالحميد السباعى محمد -  119

 غندر محمد احمد/ بملك الشابورى ارض:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس مشغل عن

 تجارة عن 31363 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عوض عبدالنبى ايمن -  120

 محبوب امين محمد احمد/ بملك االستاد شارع:  بجهة ، الوميتال

 عن 31353 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريس محمد اسماعيل السيد اسماعيل -  121

 الريس محمد اسماعيل السيد/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، جـزاره

 31284 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النضر ابو بريك عبدالغفار محمد احمد -  122

 النضر ابو بريك عبدالغفار محمد/  بملك_  النورى قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 مخبز عن 31331 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالحى ابراهيم احمد -  123

 خليفه عبدالحى ابراهيم/ بملك الحدادى قرية:  بجهة ، آلى نصف بلدى

 محل عن 13951 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمود مرفت -  124

 محمود محمد محمود ، سعيد محمود محمد جمال/ بملك الكورنيش شارع:  بجهة ، لـب مقلة/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 13951 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمود مرفت -  125

 سليمان احمد عزبة ـ سالم سيدى مقره كائن مقاوالت مكتب/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، لـب مقلة/  بنشاط اخر رئيسى

 2007/6/27 بتاريخ 13951 رقم تحت ومقيد فؤاد رضا احمد/ بملك

 مكتب عن 31303 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى ابراهيم عطيه ثروت -  126

 محمد مهدى سعد توفيق/ بملك البحريه الزياتين:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 31314 برقم 20190403 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلفاوى محمد محمد عبدالباسط محمد -  127

 الحيطى محمد محمود محمد/ بملك جناج منية:  بجهة ، الوميتال ورشة عن

 عن 31339 برقم 20190408 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبدالفتاح محمد عادل محمد -  128

 رزق عبدالفتاح محمد عادل/ بملك مهيب نظارة:  بجهة ، المنزليه االدوات تجاره

 عن 31391 برقم 20190417 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش صابر حسن سحرمحمد -  129

 ابورزق عبداللطيف سعد نعمان/ بملك مغيزل برج:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجارة

 عن 31411 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح مصطفى على عبدربه عبدهللا -  130

 جوده عفيفى حلمى سعيد/  بملك البحر شارع_  عباس منشأة:  بجهة ، محمول اكسسوار تجارة

 حظيره عن 31425 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود ابراهيم منصور محمد -  131

 شحاته ابراهيم عبدالعظيم طارق/  بملك - الدوايده:  بجهة ، الماشيه وتجاره وتسمين تربيه مواشى

 ورشة عن 31429 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر احمد محمد حسن -  132

 المسيرى سالم مسعده/  بملك مطوبس فوه طريق الزراعيه الجمعيه امام:  بجهة ، معادن خراطة

 مكتبه عن 31451 برقم 20190430 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود بلتاجى سعد لمياء -  133

 السيد محمد طلعت ايمن/ بملك الورق قرية:  بجهة ، وخردوات

 تجارة عن 31387 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعى محمد البرعى محمد -  134

 البرعى محمد البرعى/ بملك التجاره مدرسة شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  ومفروشات جاهزه مالبس

 ، بقالـه عن 31372 برقم 20190411 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد حسين اشرف -  135

 عطيه مصطفى بوسى/  بملك عرابى شارع من متفرع السيد لطفى شارع:  بجهة



 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

 تجاره عن 31288 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال علي حسن محمد اسماء -  136

 الكيالني العبد كريمه/ بملك_  المخبز بجوار_  المستوصف خلف:  بجهة ، بويات

 ، مدشه عن 31365 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيشى على محمد جمال -  137

 حبيشى على محمد جمال محمد/ بملك العبايده قرية:  بجهة

 عن 31324 برقم 20190404 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابوالوفا محمد فتحى احمد -  138

 ابوزالط محمد بسيونى رفيق/  بملك بجوارالنادى المرشد منيه:  بجهة ، تصدير مكتب

 تجارة عن 31344 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحامد يوسف حمدان حمدان -  139

 الحديدى محمد محمد محمد/ بملك الخضراء الجزيره ـ ابوخشبه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 مالبس بيع عن 31397 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فليفل سعيد فراج ايه -  140

 عثمان محمد كمال/ بملك نافع مدرسة شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه

 بيع عن 31428 برقم 20190423 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكفراوى عبدالهادى ابراهيم شاكر -  141

 عبيه عبدالرؤوف محمد ايمان/  بملك(  البحر شارع)  بورسعيد شارع:  بجهة ، تسالى

 عن 31293 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق محمد عبدالمنعم محمد اسالم -  142

 حجاج حسين محمد محمد ابراهيم/ بملك السينما شارع:  بجهة ، طبيعيه عصائر بيع

 ، بقاله عن 31310 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلوانى عبدالسالم فؤاد اناس -  143

 زغلول عبدالمعطى عبدالمجيد مروه/  بملك عمرو عزبه:  بجهة

 بلدى مخبز عن 31315 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سيداحمد حامد سهام -  144

 الحجر حامد سيداحمد حامد/  بملك الحدادى:  بجهة ، الى

 31388 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير ابواليزيد توفيق اشرف محمد رنا -  145

 ابوالخير توفيق اشرف محمد/ بملك العجوانى شارع:  بجهة ، آلـى بلـدى مخبـز عن

 تجارة عن 31378 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد ابوالعطا عالء -  146

 احمد احمد صالح محمد/ بملك دمرو 8 طلمبات طريق:  بجهة ، السمكيه المزارع وتمويل وامداد اعالف

 تجارة عن 31427 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاز على على محمد باسم -  147

 عمران محمد سالم ممدوح/ بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، احذيه

 ادوات تجارة عن 31437 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فليفل محمد محمد محمد -  148

 فليفل عبدالعليم عبدالعليم/  بملك الذهبى شارع:  بجهة ، منزليه

 تجارة عن 31453 برقم 20190430 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب عباس مرشدى زينب -  149

 ابويوسف فضل محمد عادل/ بملك الزراعيه الجمعيه خلف ـ الشهداء شباس:  بجهة ، حلويات

 عن 31368 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى عبداللطيف على صالح -  150

 منصور عبدالعزيز محمد مصطفى/ بملك السالميه قرية:  بجهة ، اسمنتى طوب مصنع+

 تجاره عن 31283 برقم 20190401 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا عبد كامل محمد -  151

 السالم عبد العابدين زين جميله/ بملك_  دمرو:  بجهة ، اعالف

 عن 31355 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى محمد عبدالغنى رضا -  152

 وحد على على متولى كريم/ بملك زعلوك عبده شارع من متفرع الهنا شارع:  بجهة ، اسماك تجارة



 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

 عن 31333 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار عبدالمعطى السيد محمد عاصم -  153

 عبداللطيف حمدى/  بملك المعلمين ارض:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع الغذائيه والمكمالت طبيه مستحضرات وتوزيع تجاره

 سلطان محمد احمد و  عبدالتواب

 تعبئة عن 31323 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره محمد محمد نجيب ايمان -  154

 على محمد ذكى سمسه/  بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، غذائيه مواد

 عالفـه عن 31393 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفتاح حمد محمد رجب محمد -  155

 ابوزيد ابراهيم محمد رفعت/ بملك الشباسيه:  بجهة ،

 تجارة عن 31398 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابورفاعى محمد صالح صالح -  156

 البغدادى عبدالكريم صباح/ بملك بحرى خليج ـ الروس:  بجهة ، منزليه ادوات

 محل عن 26157 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  157

 مقلد بدر محمد سنيه/ بملك البلد الصيفر:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد تجارة/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 26157 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  158

 مكتب/ بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد تجارة/  بنشاط اخر رئيسى

/ بملك زغلول سعد شارع دسوق مقره كائن لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا التصدير وعموم عامه ومقاوالت عامه توريدات

 2016/10/4 بتاريخ 26157 رقم تحت ومقيد ابوطاحون حسن شحاته محمد

 محل عن 346 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرجاوى رمضان عبدالعزيز -  159

 عيسى احمد محمد محفوظ/  بملك النشار حارة ـ الزيات مدحت شارع:  بجهة ، تصدير مكتب/  اخر رئيسى

 محل عن 346 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرجاوى رمضان عبدالعزيز -  160

 مدينه مجلس/  بملك الجالء  شارع مقره كائن  جــزاره/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، تصدير مكتب/  اخر رئيسى

 دسوق

 عن 31424 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدغمه احمد ابراهيم احمد محمد -  161

 الصياد ابراهيم كامل محمد مروه/  بملك -ابيوقا:  بجهة ، والماشيه الدواجن اعالف لتصنيع مصنع

 31426 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد احمد -  162

 مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد/  بملك_  الغربيه البكاروه:  بجهة ، مجمده اسماك تجارة عن

 عن 31438 برقم 20190428 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دوير يوسف محمد عبدالعزيز صبرى -  163

 دوير يوسف محمد عبدالعزيز صبرى محمد/  بملك_  المعلمين تقسيم:  بجهة ، بقاله

 مطعم عن 31443 برقم 20190428 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب ابراهيم شلبى رمزى -  164

 الشهاوى محمد محمد عبدالفتاح/ بملك العمومى برمبال مدخل ـ برمبال:  بجهة ، وطعميه فول

 عن 31299 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد سيداحمد محمد محمد ياسين -  165

 ابوالسعد خليل مصطفى محمد/ بملك الجمعه سوق شارع:  بجهة ،(  قانونيا به مسموح هو فيما)  وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 31332 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ربيع حسنى احمد -  166

 يس على على هناء/  بملك_  البلد الصيفر:  بجهة ،(  الملح عدا فيما)  غذائيه مواد وتعبئة

 صيدليـه عن 31317 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف السعيد رمضان احمد -  167

 احمد سعد هنداوى جمال/ بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء:  بجهة ، عـامه

 مخزن عن 31384 برقم 20190415 ىف قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد مبروك سالمه محمد -  168

 محمد على رئيسه/ بملك خميس سد ـ خميس عزبة:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)   والمفروشات المالبس لتجارة

 ابوعريضه



 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

 تجاره عن 31285 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران حسن على السيد محمد -  169

 الشبراوى العزيز عبد محمد/  بملك_  مكه حي:  بجهة ، مستعمله جرارات

 عن 31376 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد ابراهيم ابراهيم حمدى -  170

 جمعه هللا فتح فتحى عبدالحكيم/ بملك مالك محلة ـ مالك محلة كوبرى:  بجهة ، حـداده ورشة

 تجاره عن 31418 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد ابراهيم عطيه ربيع اسالم -  171

 هيبه الدين صالح خالد/  بملك - البلد الصيفر:  بجهة ، وبطاريات كاوتش

 بلدى مخبز عن 31356 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه السيد احمد هدى -  172

 عرفه السيد احمد هدى/ بملك الناحيه داير شارع من متفرع الديب شارع:  بجهة ، كامل آلى

 ورشة عن 31328 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى عفيفى احمد محمد ابراهيم -  173

 الفقى عفيفى ابراهيم سعديه/ بملك عباس منشأة:  بجهة ، موبيليـا نجاره

 عن 31346 برقم 20190408 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو عبدالرحمن نبيه محمد ريحاب -  174

 نوايه عبده احمد ابراهيم/ بملك العجوزين:  بجهة ، خردوات تجارة

 بيع عن 31404 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا عبدالعليم سعد باسم -  175

 باشا خطاب عبدالعليم سعد/  بملك الناحيه داير من متفرع السودان شارع 52:  بجهة ، محمول وخدمات موبايالت

 عن 31400 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا محفوظ السعيد محمد ياسمين -  176

 غنيم شحاته محمود ايمان/  بملك المحرقه من متفرع بدوى السعيد شارع:  بجهة ،(  وسودانى لب مقلى)  مسليات تجارة

 مخزن عن 31410 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين عبدالجليل محمود اميره -  177

 ندا محمد محمد محمد/  لكبم الصافيه:  بجهة ، خميره لتجارة

 تجارة عن 31420 برقم 20190422 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضى السيد السيد احمد -  178

 ابراهيم مسعود عبدهللا/ بملك البلد وسط شارع ـ مالك محلة:  بجهة ، ومنظفات تجميل ادوات

 ورشه عن 31295 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمامه مرسى محمد نادر -  179

 شهاوى محمد محمد/  بملك_  دراز ابو طريق العلوي:  بجهة ، ديكورات

 ، بقـالـه عن 31311 برقم 20190403 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا بسيونى رمضان غاده -  180

 دخيل دخيل احمد احمد/ بملك الصرادوسى كنيسة:  بجهة

 مكتب عن 27053 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حامد عبدالسالم احمد -  181

 عبدهللا حامد عبدالسالم عبدهللا/ بملك البحريه الفقهاء:  بجهة ،(  قانونيا بها المسموح)  عموميه توريدات

 مكتب عن 27053 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حامد عبدالسالم احمد -  182

 الفقهاء مقره كائن الغذائيه المواد وتغليف تعبئة بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ،(  قانونيا بها المسموح)  عموميه توريدات

 2017/3/16 بتاريخ 27053 رقم تحت ومقيد عبدهللا حامد عبدالسالم عبدهللا/ بملك الثانويه المدرسه شارع المالحه ـ البحريه

 عن 31389 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض ابراهيم سيداحمد ابراهيم ايمن -  183

 ابراهيم يوسف السيد محمد فاطمه/ بملك الفتح شارع:  بجهة ، اسماك تجارة

 عن 31379 برقم 20190414 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد عبدالمعتمد حلميه -  184

 على ابومسلم محمود هانى/ بملك يوليو 23 شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20190407 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكه على السيد شاكر حمدين -  1

 دمرو:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 31327

 ،رأس  العقارى واالستثمار العامه المقاوالت  ،  شركة(    وشريكه القطان السيد حماده)  العامه للمقاوالت العصريه الشركه -  2

 السادات شارع:  بجهة ، العقارى واالستثمار العامه المقاوالت عن ، 31450 برقم 20190430 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 االراضى واستصالح وتنميه شراء  ،  شركة   وشريكته على على عبدالنبى الزراعيه والتنميه االراضى الستصالح غالى -  3

 20190417 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  الحيوانى واالنتاج والسمكى الزراعى واالستثمار والصحراويه الزراعيه

 ، الحيوانى واالنتاج والسمكى الزراعى واالستثمار والصحراويه الزراعيه االراضى واستصالح وتنميه شراء عن ، 31409 برقم

 ابوعيد:  بجهة

 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   نسيجيه منتجات وتوزيع تصنيع  ،  شركة   وشريكه الجيوشى محمود -  4

 فريد احمد/ بملك للدهانات الريفى بجوار فوه طريق:  بجهة ، نسيجيه منتجات وتوزيع تصنيع عن ، 31349 برقم 20190409

 الدمراوى هللا فتح

 والمستلزمات الصناعيه والكيماويات والبيطريه البشريه االدويه وتوزيع وتوريد تجارة  ،  شركة   وشريكته فتحى محمد رجب -  5

 المسموح العموميه والتوريدات التجاريه والتوكيالت الغير لدى ماسبق وتصنيع وتصديرها التجميل ومستحضرات واالغذيه الطبيه

 البشريه االدويه وتوزيع وتوريد تجارة عن ، 31417 برقم 20190421 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  0 قانونيا بها

 الغير لدى ماسبق وتصنيع وتصديرها التجميل ومستحضرات واالغذيه الطبيه والمستلزمات الصناعيه والكيماويات والبيطريه

 ابراهيم عبدالعزيز/ بملك النور برج ـ الجيش شارع:  بجهة ، 0 قانونيا بها المسموح العموميه والتوريدات التجاريه والتوكيالت

 عتمان ابراهيم

   مالها ،رأس   الحيوانى واالنتاج الصحراويه االراضى واستزراع استصالح  ،  شركة   وشريكه عاشور محمود مبروك حمدا -  6

 ، الحيوانى واالنتاج الصحراويه االراضى واستزراع استصالح عن ، 31337 برقم 20190408 فى ،قيدت 400000.000

 عاشور محمود مبروك رضا/ بملك الرياضى النادى خلف اسماعيل احمد شارع 7:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ،  فرد تاجر  ،(   محمد على السعيد زكريا)  والتوكتوك الموتوسيكالت واكسسوار غيار لقطع السعيد زكريا(  الى تعدل)    - 1

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   28698:  برقم قيده سبق

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   28698:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على السعيد زكريا(  من تعدل)    - 2

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   23278:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القصاص عبدالعليم سعد ايمن   - 3

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   23203:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيخ برهامى اسماعيل برهامى   - 4

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 ـ  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   5010:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفقى رضوان محمد السيد   - 5

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   24418:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغرباوى احمد العبد احمد عادل   - 6

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل

 ـ  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   5010:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفقى رضوان محمد السيد   - 7

 التابع الفرع الغاء تم

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   6908:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهدان الحافظ عبد صالح محمد   - 8

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   26931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك يوسف محمد محمد هانى   - 9

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   30156:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمال ابراهيم سيداحمد فوزي بركات   - 10

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   6178:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين محمد الوهاب عبد خالد   - 11

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   29940:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف عبدالقادر ابراهيم رابعه   - 12

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   17711:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحجر حامد احمد سيد احمد سيد   - 13

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   22396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصحصاح  عبدالحفيظ عبدالحفيظ امال   - 14

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   3960:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سليم محمد عماد   - 15

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190404 تاريخ وفى ،   31146:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح على متولى عبدالمولى عادل   - 16

 نهائيـا التجداره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   2811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الروينى احمد احمد محمد   - 17

 التاجر لوفاة القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   17982:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قرون على السيد محمد   - 18

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   25976:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حشاد حامد محمد طه   - 19

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   6783:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوشعيشع محمد محمد فؤاد   - 20

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ



 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

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   18014:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالعاطى خيرى محمد   - 21

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   27894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد عبدالجواد محمد هانى   - 22

 ائيـانه التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   8861:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى محمود محمد عدلى   - 23

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   3961:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاطى عبد الرحيم عبد سوزان   - 24

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 تم   20190407 تاريخ وفى ،   30555:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرؤف عبدالرحمن يونس ايمن   - 25

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190408 تاريخ وفى ،   31158:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيز عبدالهادى محمد رزق محمد   - 26

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   21973:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد موسى دسوقى سالم   - 27

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   5408:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيز احمد محمد ايمان   - 28

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   4226:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان اسماعيل عبدالحميد ياسر   - 29

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   12546:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عتيبه احمد محمود ابتسام   - 30

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   18928:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف على عبدالسالم سالمه   - 31

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   29012:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجيد عرفه السيد احمد   - 32

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   17505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والدواجن للحوم شتا ابراهيم   - 33

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   10852:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البحيرى السيد الدسوقى السيد   - 34

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20190410 تاريخ وفى ،   19815:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النعيرى الدسوفى حسين الدسوقى عبدالصمد   - 35

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   15357:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عامر زين عمرو   - 36

 التاجر لوفاة القيد شطب

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   20112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامى غنيمى احمد رزق السيد   - 37

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   5438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبدالمعطى كامل كمال هانى   - 38

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   6219:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى محمد شعبان ابراهيم تامر   - 39

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   257:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السماك على حسن عبدالستار   - 40

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190414 ختاري وفى ،   31040:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ندير على محمود محمد   - 41

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   6737:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحناوى امين كمال فيصيل   - 42

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   29264:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى محمد يوسف والء   - 43

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   17685:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجزايرلى ابراهيم احمد السيد   - 44

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   26210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قاسم عبدالعزيز محمد عبدالمنصف طارق   - 45

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   1036:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى على ابوالعطا هويدا   - 46

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   12884:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على السيد بسيونى محمد   - 47

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   4457:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجيار انور عباس ناديه   - 48

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 تم   20190415 تاريخ وفى ،   20970:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالخير ابواليزيد توفيق اشرف محمد   - 49

 ائيـانه التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   11303:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمد وحيد   - 50

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   11303:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمد وحيد   - 51

 االخر الرئيسى المحل شطب

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   13078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجميل محمود محمد محمود   - 52

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   24852:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر يوسف يحيى عمر محمد   - 53

 االخر الرئيسى المحل الغاء تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   22311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدرى حامد محمد السيد شريف   - 54

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 ـ  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   22322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد عبده احمد محمد   - 55

 االخر الرئيسى المحل الغاء تم

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   28155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنفى محمد عبدهللا عبدالعزيز حمدين محمد   - 56

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو



 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

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   28862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزب سليمان خليل مصباح جمعه   - 57

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   17548:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيه ابراهيم حسين ابراهيم حسين   - 58

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   12941:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار عبدالوهاب يسرى محمد   - 59

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   10799:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دهونالم محمد هللا عبد عبده   - 60

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   26343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه محمود حسن عادل   - 61

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   22680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جلو توفيق كمال عماد   - 62

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   26480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالليف امين مسعد محمد   - 63

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190422 تاريخ وفى ،   16507:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سحلول عبدالحميد عبدالفتاح محمد حماده   - 64

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   6583:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جويلى هللا عبد كامل عزيه   - 65

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   7871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش محمد حافظ صابرين   - 66

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   2142:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البشتامى محمد محمد عبدالنبى   - 67

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   17654:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فليفل على محمود محمد   - 68

 نهائيا التجارة عتزالهال القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   5492:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفار محمد كامل فارس   - 69

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   6660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب رجب رجب مأمونه   - 70

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   1881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوى زكي محمد ياسر   - 71

 االخر الرئيسى المحل شطب

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   6494:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دراز الرحمن عبد محمد ناجى   - 72

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   1881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوى زكى محمد ياسر   - 73

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   1881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوى زكي محمد ياسر   - 74

 االخر الرئيسى المحل شطب



 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

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   5220:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبداللطيف عبدالحميد عبداللطيف   - 75

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  17302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح حامد عبدالفتاح احمد -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  23768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحفناوى عبدربه بدر محمد -  2

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  24797 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكير مصطفى احمد محمد -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  30336 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين محمود محمود وليد -  4

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  1079 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم حسين على رضا -  5

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  31278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم على بشرى امونه -  6

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  25302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليف على جمعه عماد -  7

  جنيه  110000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  31303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غازى ابراهيم عطيه ثروت -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  5745 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد حسنى شريف -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  30886 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عبدالقادر ابراهيم رابعه -  10

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

 رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  26008 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعنين عبدالغنى بهجات عادل محمد -  11

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

 رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  27207 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته محمد عبدالمطلب فكرى محمد -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  31064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد عبدالعال حسن -  13

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

 رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  31246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالعظيم كمال السيد محمد -  14

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



 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

 ، تاريخ وفي  26761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   عطيه عبدالحميد ابراهيم عاصم)  الغذائيه المواد لتعبئة العاصم -  15

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  23599 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البرلسى السيد ياقوت احمد -  16

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  8573 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا فتح محمد محمود مصطفى -  17

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  22460 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكى احمد فتحى ساميه -  18

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  18902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد عبدالرحمن محمد امين اسالم -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  30952 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على اسماعيل انور منى -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  30444 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا احمد عبدهللا اشرف -  21

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  26169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  30427 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن محمود محمد ابراهيم -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  28466 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النويشى حسن حسن خالد -  24

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  29026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الساعى مرسى عبدالمنعم شوقى هيثم -  25

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  24140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نمير حسن بسيونى ابتسام -  26

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  19677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبر يوسف مختار رمضان عالء -  27

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

 المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  30924 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نورالدين درغام عبدهللا حلمى جمال -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  24910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمد محمود محمد حنان -  29

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  20426 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصباغ اسماعيل ناصف سامح -  30

  جنيه  118000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  18576 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق عطيه حسين عطيه وائل -  31

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  22322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العبد عبده احمد محمد -  32

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  24852 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر يوسف يحيى عمر محمد -  33

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  31142 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ضعو متولى السيد احمد -  34

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  30868 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوطبل ابراهيم متولى محمد -  35

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  28561 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد عبدالمهين عرفه -  36

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  27588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد ابراهيم محمود -  37

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  29169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال احمد السيد محمد احمد -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  20051 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النقيدى طلبه مصطفى سعيد -  39

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  17548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيه ابراهيم حسين ابراهيم حسين -  40

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  25058 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل حسن محمد داليا -  41

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  9120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر محمد محمد محمد -  42

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  31202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القرضاوى السيد محمد السيد عيدالس -  43

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  16579 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصباح محمود السيد ماجد -  44

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  21499 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه السعداوى بهنسى طلعت -  45

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  20247 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوصيف ابوالوفا ابراهيم هدى -  46

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  13996 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمار احمد راغب عالء -  47

  جنيه  18000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  19432 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان رمضان عبدالعزيز رمضان -  48

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  17442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه ابراهيم محمد دولت -  49

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  13830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السماحى بسيونى عرفات السماحى -  50

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  30691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شامخ بهجات ماهر احمد -  51

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  19445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال دياب عبدالسميع محمد -  52

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

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  8313 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوسعده على عبدالرؤف السيد -  53

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  25679 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصباغ محمد احمد احمد -  54

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس احمد على مسعد -  55

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  28594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى مصطفى ابراهيم فهمى حماده -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  20528 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالحميد حسن عبدالحميد -  57

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

 رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  11116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هنداوى السعيد حسن على(  من تعدل)  -  58

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

 تم  20190428 ، تاريخ وفي  11116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنام السيد نداوىه السعيد حسن على(  الى تعدل)  -  59

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

،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  19406 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوموسى فهمى ابراهيم محمد -  60

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

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  14836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى ابوالفتوح فكرى احمد -  61

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 31284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النضر ابو بريك عبدالغفار محمد احمد -  1

 النضر ابو بريك عبدالغفار محمد/  بملك_  النورى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 31285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران حسن على السيد محمد -  2

 الشبراوى العزيز عبد محمد/  بملك_  مكه حي ،:   الـتأشير

 وصف،  انالعنو تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 31282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عراير محمد على مبروكه -  3

 عوض عوض ابراهيم محمد/ بملك ابودراز طريق اول العلوى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 31283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد كامل محمد -  4

 السالم عبد العابدين زين جميله/ بملك_  دمرو ،:   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

 تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 31286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى عبدالعاطى مصطفى على عبدالعليم -  5

 زكريا محمد ابوزيد رمضان/ بملك الصالحات قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد كمال رزق كمال محمد -  6

 رزق محمد كمال رزق/ بملك البلد الصيفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال علي حسن محمد اسماء -  7

 الكيالني العبد كريمه/ بملك_  المخبز بجوار_  المستوصف خلف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين علم عبدالعزيز سعود بسمه -  8

  الصايغ توفيق محمود مجدى محمود/ بملك الفار شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى الكومى رضا جالل -  9

  على محمد احمد عبدالعاطى محمد/ بملك البرماوى ارض ـ السكرى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 30703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى كامل ربيع فوزى -  10

 ومقيد البسومى كامل ربيع فوزى/  بملك سالم سيدى مركز القصابى مقره كائن صيدليه/  بنشاط للقيد تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/4/2 بتاريخ 30703 تابع رقم تحت

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  11

 الصقار مصطفى عبدالسالم سعيد/ بملك(  سابقا الحدادين)  ابوحسين شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين فخر عبداللطيف عبدالعزيز السيد -  12

  الدين فخر عبداللطيف عبدالعزيز ربيع/ بملك قبريط ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى عبدالحميد عبدالحميد السيد عبدالحميد -  13

  اسماعيل حماده اسماعيل محمد سعاد/ بملك  القديم االتوبيس شارع ـ المحطه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات ابراهيم السيد محمد -  14

  محمد عبده محمد/ بملك  الشريف مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 30703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى كامل ربيع فوزى -  15

  البسومى كامل ربيع فوزى/ بملك القصابى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى عبدالمطلب مجدى الحسن -  16

 المكاوى عبدالمطلب عبدالمطلب جمال/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبداللطيف محمد احمد مهند -  17

 عثمان عبداللطيف محمد احمد محمد/بملك ابودراز طريق اول العلوى حى ،:   الـتأشير وصف

،  نالعنوا تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد سيداحمد محمد محمد ياسين -  18

 ابوالسعد خليل مصطفى محمد/ بملك الجمعه سوق شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد عبدالمنعم محمد اسالم -  19

  حجاج حسين محمد محمد ابراهيم/ بملك السينما شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى صبره صبره احمد -  20

 الكفراوى صبره صبره محمد/  بملك_  الفتوح_  هدهد عزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس رزق ابراهيم محمد عوض حسان -  21

  كنانى مهدى عبدهللا عبدالسالم/ بملك المدراس شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره محمد فتحى عادل فتحى -  22

  فتحى عادل محمد/ بملك ابوزهره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمامه مرسى محمد نادر -  23

 شهاوى محمد محمد/  بملك_  دراز ابو طريق العلوي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 31298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف عبدالحميد على ممدوح -  24

 الطباخ محمد محمود فتحى امير/ بملك والبوسطه المدارس شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلفاوى محمد محمد عبدالباسط محمد -  25

  الحيطى محمد محمود محمد/ بملك جناج منية ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 29524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس عبدالعليم محمود رائف -  26

 الباب فتح على احمد محمد/ بملك جابر سيدى مسجد بجوار ـ المرشد منية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 21824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمنصف صالح عبدالحى -  27

   عبدربه محمد عبدالسالم منير/ بملك القبليه الفقهاء ـ الزينى قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى عبدالسالم يحى عبدالسالم -  28

 يحى عبدالسالم يحى/ بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ابراهيم صدام -  29

  دهيم على محمد/  بملك البحريه عقله قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 28350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد محمد كمال -  30

 عيسى محمود احمد سعد/ بملك ابوعيطه شابه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى جامع المغازى امال -  31

 نوفل عبدالفتاح فهمى فهيمه/ بملك شرق القومسيون ـ نوفل عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه عبدالعال السعيد محمد محمد -  32

 عامر محمد مرسى/ بملك الغفران شارع من متفرع االشراف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى على فاروق احمد -  33

  البحيرى على فاروق على/ بملك الصيفر برية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 29053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهيم محمد مصطفى صبرى ماهر -  34

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  مدكور بريك يوسف السعيد/  بملك الزيات شارع من متفرع الرحمه شراع/  مقره كائن والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحليم سيد مسعد -  35

 داود سليمان محمد محمود احمد/  بملك الريفى جابر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 29524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس عبدالعليم محمود رائف -  36

 محمد/ بملك جابر سيدى مسجد بجوار مطوبس مركز المرشد منية مقره كائن عامه صيدليه بنشاط للقيد تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

    2019/4/3 بتاريخ 2952  تابع رقم تحت ومقيد الباب فتح على احمد

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده ابوالفتوح رضوان ورده -  37

 ناصر محمد خالد محمد/  بملك البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلوانى عبدالسالم فؤاد اناس -  38

 زغلول عبدالمعطى عبدالمجيد مروه/  بملك عمرو عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا بسيونى رمضان غاده -  39

  دخيل دخيل احمد احمد/ بملك الصرادوسى كنيسة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدناصورى عقل عادل امينه -  40

 الدناصورى ابراهيم وحيد بالل/  بملك بحرى خليج ـ الروس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد الدين بهى نسرين -  41

 حموده على سيداحمد الحسين/  بملك - سنديون يهقر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 29053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهيم محمد مصطفى صبرى ماهر -  42

 مدكور بريك يوسف السعيد/  بملك الزيات شارع من متفرع الرحمه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 29053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهيم محمد مصطفى صبرى ماهر -  43

 شارع/  مقره كائن  تجاريه وتوكيالت طبيه مستلزمات مكتب/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 مدكور بريك يوسف السعيد/  بملك الزيات شارع من متفرع الرحمه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سيداحمد حامد سهام -  44

 الحجر حامد سيداحمد حامد/  بملك الحدادى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 31303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى ابراهيم عطيه ثروت -  45

  محمد مهدى سعد توفيق/ بملك البحريه الزياتين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابوالوفا محمد فتحى احمد -  46

 ابوزالط محمد بسيونى رفيق/  بملك بجوارالنادى المرشد منيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد عبدالرحمن فتحى مروه -  47

  الخلفى محمد محمد/  بملك الغايش صباح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى عبدالرحمن محمد فايد -  48

 القاضى السيد محمود صدف/ بملك العالى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السعيد رمضان احمد -  49

  احمد سعد هنداوى جمال/ بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى مصطفى عزت مصطفى -  50

  الشرقاوى على ابراهيم عاصم/ بملك قبريط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد محمد نجيب ايمان -  51

  على محمد ذكى سمسه/  بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عبدالرسول على محمد -  52

 المدبولى محمد صباح/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه يوسف عبدالحميد سالمه -  53

 محمد عبدالحفيظ احمد عبدالسالم/ بملك الصيفر برية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 31318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد احمد عبداللطيف اميره -  54

  السمادونى سيداحمد ابواليزيد عادل/ بملك الزيات مدحت شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 14227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى محمد على الجواد عبد احمد -  55

  عبده محمد عبدالحميد محمد/ بملك اهابوالنج مسجد امام يوليوـ 26 شارع(  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 28848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد رشاد محمد -  56

 محمد بيومى فضل السيده/ بملك العجوزين ببرية البستاوى قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 18828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى عبدالحميد هاشم صبحى -  57

  رفاعى عبدالحميد هاشم حنفى/ بملك دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 28839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحى عوض على -  58

  حربى ابراهيم عبدالحى عوض/ بملك الدهب كوم ـ البحريه زبيده قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 5745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد حسنى شريف -  59

 احمد محمد عبدالجيد محمد/ بملك سدخميس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 5745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد حسنى شريف -  60

 والثروه واالستثمارالعقارى والتنميه الصحراويه الزراعيه االراضى وتنمية استصالح/بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

 5745 برقم ومقيد سالمه محمد حسنى منتصر/ بملك سدخميس مقره التصديركائنو االستيراد وعموم والسمكيه الحيوانيه

 1999/7/20بتاريخ

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالمعطى السيد محمد عاصم -  61

  سلطان محمد احمد و  ابعبدالتو عبداللطيف حمدى/  بملك المعلمين ارض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 25750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبداللطيف محمد عبداللطيف -  62

 عكاشه عبدالعزيز عبدالرحمن احمد/  بملك الزهور حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 5745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد حسنى شريف -  63

/ بملك ابوكيله طريق سدخميس ـ سالم سيدى مقره كائن الغذائيه المواد وتغليف تعبئة/  بنشاط اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

   2019/4/7 بتاريخ 5745تابع رقم تحت ومقيد احمد محمد عبدالجيد محمد

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 25750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبداللطيف محمد عبداللطيف -  64

 احمد/ بملك الزهور حى مقره كائن ولقاحات بيطريه ادويه لتداول مكتب/  بنشاط للسجل تابع فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

   2019/4/7 بتاريخ 25750 تابع رقم تحت وقيد عكاشه عبدالعزيز عبدالرحمن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسالم السيد سعد السيد -  65

 عمران عبدالفتاح العزيزى مها/  بملك المرشد منيه ـ عبدالعاطى عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالحى ابراهيم احمد -  66

  خليفه عبدالحى ابراهيم/ بملك الحدادى قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ربيع حسنى احمد -  67

 يس على على هناء/  بملك_  البلد الصيفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على شلبى السيد شلبى -  68

 على شلبى السيد محمد/  بملك_  على منشأة قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عفيفى احمد محمد ابراهيم -  69

 الفقى عفيفى ابراهيم سعديه/ بملك عباس منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى حسن حمادى حسين -  70

 حسن شلبى حسن حمادى/  بملك_  القصابى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصغير خفاجى محمد جبر احمد -  71

 ابوالنضر محمد ابراهيم محمد/  بملك_  المدارس شارع قبريط ،:   الـتأشير 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 27386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده كامل محمد احمد -  72

 حموده كامل محمد سلمى/ بملك بورسعيد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 31334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى زينهم محمد رانيا -  73

  الزغبى عيسى محمد عيسى وليد/  بملك ابوزياده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 26043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد حمدى احمد -  74

  عطا رشوان على عطا/ بملك يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 26043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد حمدى احمد -  75

 حسن/ بملك حسين طه شارع ـ سالم سيدى مقره كائن جاهزه مالبس تجارة بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 2016/8/30 بتاريخ 26043 رقم تحت ومقيد سهل عوض عبدالغنى

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبدالفتاح محمد عادل محمد -  76

 رزق عبدالفتاح محمد عادل/ بملك مهيب نظارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 15747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد محمد عماد -  77

 محمد سعد محمد/  بملك الورق(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفول خليل فوزى وليد -  78

 سعد حسنين محمد عبدالمنعم/  بملك - المطبعه شارع - مفتاح ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتروس عبدالحميد حسن امل -  79

 دياب اسماعيل اسماعيل اسماعيل/ بملك رشيد معدية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا السيد محمد محمود -  80

 بهنسى عبدهللا السيد محمد/ بملك دمرو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو عبدالرحمن نبيه محمد ريحاب -  81

  نوايه عبده احمد ابراهيم/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 26043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد حمدى احمد -  82

 عطا/ بملك يوليو 23 شارع ـ سالم سيدى مقره كائن وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/4/8 بتاريخ 26043 تابع رقم تحت ومقيد عطا رشوان على

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31344    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، ابوحامد يوسف حمدان حمدان -  83

  الحديدى محمد محمد محمد/ بملك الخضراء الجزيره ـ ابوخشبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال موسى عيسوى عطيه -  84

 جابر هنداوى محمد نونيه/ بملك_  يونس احمد شارع دحروج حى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد عبدهللا محمد -  85

 باشا حافظ عبدالونيس بدريه/  بملك_  فلاير عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 31336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب عمر سعيد اميره -  86

 سالم الدين سعد امال/  بملك - ابوغنيمه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس محمد اسماعيل السيد اسماعيل -  87

 الريس محمد اسماعيل السيد/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد عبدالغنى رضا -  88

  وحد على على متولى كريم/ بملك زعلوك عبده شارع من متفرع الهنا شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السيد بهجات انعام -  89

  المطلب عبد ابراهيم مسعود ابراهيم اسماعيل/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 27207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد عبدالمطلب فكرى محمد -  90

  عبدالسميع محمد جمال/ بملك التأمينى المستشفى شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان العال ابو ابراهيم ابراهيم -  91

  سليمان جميل محمد/ بملك_ عيطه ابو_ شابه ،:   لـتأشيرا وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى على مصطفى ايمان -  92

 عتيبه احمد محمود ابتسام/ بملك القادسيه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه محمد حسنى شعبان محمد -  93

 حجاج محمد سالمه رضا/  بملك المدنى السجل شارع 8 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين االمام صالح عبير -  94

 ياسين االمام صالح منتصر/ بملك_  العقاريه الضرائب امام_  الصفا حي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 31352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس اسماعيل محمد سعد رضا -  95

  الريس ابراهيم محمد فكريه/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغيزل ابوزيد جمال مجدى -  96

  عامر جالل عبدالرحمن اسامه/ بملك فوه مزلقان بجوار الشركات شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه السيد احمد هدى -  97

  عرفه السيد احمد هدى/ بملك الناحيه داير شارع من متفرع الديب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلوع السيد زكريا شوقى -  98

 دقماق خليل صبرى ناهد/ ملكب المستشفى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى عبدالحليم عبدالاله على سعاد -  99

 متولى ابوالعزم عبدالعاطى عامر/ بملك غالى عزبة ـ القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عبدالحميد عبدالقوى بسيونى عمرو -  100

 فراج عبدالحميد عبدالقوى بسيونى/ بملك االسكان بنك عمارات 7 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمد محمد جمال تامر -  101

 العبسى محمد السيد طارق/ بملك الدسوقى ابراهيم شارع من متفرع بدران شارع 3 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عوض عبدالنبى ايمن -  102

 محبوب امين محمد احمد/ بملك االستاد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد مسعود دينا -  103

 السايس محمود على نهى/ بملك فوه موقف خلف(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى محمنود عبدالمنعم محمد نهى -  104

 منيسى محمود عبدالمنعم محمد/ بملك الفتح شارع من متفرع المدينه سوق شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 31359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه ابراهيم رجب صبحى محمد -  105

  حسونه رجب صبحى اشرف/ بملك ابوزياده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد حسين اشرف -  106

  عطيه مصطفى بوسى/  بملك عرابى شارع من متفرع السيد لطفى شارع ،:   الـتأشير



 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

 العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق سيداحمد محمد عيد حماده -  107

 شعبان محمد عبدالعزيز االمير/  بملك المطحن خلف المنشيه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى عبداللطيف على صالح -  108

 منصور عبدالعزيز محمد مصطفى/ بملك السالميه قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد رفعت محمد ايهاب -  109

 عبدالوارث محمد القذافى/  بملك جاويش رزق عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشخيبى مرسى رزق خلود -  110

 توفيق طوالع وليد/  بملك الجيش شارع من متفرع القطان شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 25919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى خليل خليل يوسف -  111

  القفاص محمد حسين نجاة/ بملك دسوق الحمام شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 25919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى خليل خليل يوسف -  112

 للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعد وتصدير استيراد مكتب بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

 2016/8/7 بتاريخ 25919 رقم  تحت ومقيد واللوائح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 25919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى خليل خليل يوسف -  113

 حسين نجاة/ بملك الحمام شارع دسوق مقره كائن يدويا المعسل وتغليف وتعبئة خلط/  بنشاط اخر ئيسىر محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/4/11 بتاريخ  25919تابع رقم تحت ومقيد القفاص محمد

 تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى مختارعبدالحميد السباعى محمد -  114

  غندر محمد احمد/ بملك الشابورى ارض ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 15674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى هللا عبد ابراهيم سعيد -  115

 العبسى عبدهللا ابراهيم سعيد ، العبسى عبدهللا ابراهيم ابراهيم/  بملك بنين الصنايع مدرسة خلف(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 15674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العبسى هللا عبد ابراهيم سعيد)  للحلويات العبسى(  الى تعدل)  -  116

 عبدهللا ابراهيم ابراهيم/  بملك بنين الصنايع مدرسة خلف(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190411

 العبسى عبدهللا ابراهيم سعيد ، العبسى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر عيسى عادل هانى -  117

 اللبودى عبدالمجيد عوض محمد/  بملك الحبال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى على محمد جمال -  118

  حبيشى على محمد جمال محمد/ بملك العبايده قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبدالرحمن محمد امين اسالم -  119

 هجرس عبدالقادر مغازى محمد حماده/ بملك ابومندور(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 31371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن محمد رضا احمد -  120

 محمد عبدالرحيم خميس عبير/  بملك مبارك اسكان الغفران شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد ابراهيم ابراهيم حمدى -  121

   جمعه هللا فتح فتحى عبدالحكيم/ بملك مالك محلة ـ مالك محلة كوبرى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد عبدالمعتمد حلميه -  122

  على ابومسلم محمود هانى/ بملك يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 16629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوايه احمد على خيرى منى -  123

   منصور هنداوى عبدالرافع احمد/ بملك العرب كفر(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  124

 نانه/ بملك الخطاب بن عمر شارع ـ القنى مقره كائن غذائيه مواد وبيع تعبئة/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/4/14 بتاريخ 26169 تابع رقم تحت ومقيد زعلوك احمد محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط حسن محمد خطاب -  125

  القلفاط حسن محمد خطاب/  بملك الغنامين ـ ابوزياده شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 23049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد صبرى رضا -  126

 عماره محمد على جمعه/ بملك اغا على منشأة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  127

  زعلوك احمد محمد نانه/ بملك الخطاب بن عمر شارع ـ القنى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  128

 وتسويق وتجارة والتصدير االستيراد وعموم الزراعيه المحاصيل تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 26169 برقم ومقيد زعلوك احمد محمد نانه/ بملك الكبير المسجد امام الخطاب بن عمر ش القنى مقره كائن الزراعيه الحاصالت

  2016/10/9 بتاريخ

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى اسماعيل الدين محى دسوقى صفاء -  129

 غنيم حسن مصطفى العبد/  بملك_  القصابى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 30444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا اشرف -  130

  عبدهللا احمد عبدهللا عزيز/ بملك القواسم(   الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 27053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حامد عبدالسالم احمد -  131

 مركز ـ البحريه ءالفقها مقره كائن(  قانونيا بها المسموح)  عموميه توريدات مكتب/ بنشاط اخر ئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  20196/4/14 بتاريخ 27053 رقم تحت ومقيد عبدهللا حامد عبدالسالم عبدهللا/ بملك سالم سيدى

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على عبدالمنعم عبدالمنعم -  132

  محمد عبدالرحمن عرجاوى/ بملك مرعى مصطفى شارع ـ حموده ارض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان يونس السعيد خضره -  133

  ابوسالم جمعه نصر السيد/ بملك ابوسالم نصر سكنى تجمع ـ االسهم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير عبدالغنى محمد يوسف احمد -  134

  الشهاوى قطب السيد ابراهيم/ بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 31378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد ابوالعطا عالء -  135

  احمد احمد صالح محمد/ بملك دمرو 8 طلمبات طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 27053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حامد عبدالسالم احمد -  136

  عبدهللا حامد عبدالسالم عبدهللا/ بملك البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 27053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حامد عبدالسالم احمد -  137

 الثانويه المدرسه شارع المالحه ـ البحريه الفقهاء مقره كائن الغذائيه المواد وتغليف تعبئة بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

   2017/3/16 بتاريخ 27053 رقم تحت ومقيد عبدهللا حامد عبدالسالم عبدهللا/ بملك

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى اسماعيل مرعى اسماعيل -  138

 الحجر عبدالحميد عزيز ناهد/ بملك دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد مبروك سالمه محمد -  139

 ابوعريضه محمد على رئيسه/ بملك خميس سد ـ خميس عزبة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 26737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عمر عادل هيثم -  140

  محمد درويش محمود درويش/ بملك شابه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 20976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدالكريم عبدالحميد وليد -  141

 جويده حسين حاسين عزه/ بملك قبريط قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير ابواليزيد توفيق اشرف محمد رنا -  142

 ابوالخير توفيق اشرف محمد/ بملك العجوانى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم حمزه راضى -  143

  قنديل محمد احمد خالد/ بملك الثقافه قصر امام الفتح شارع 48 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى محمد سيد محمد مصطفى -  144

  جاد محمد امين فتحى/ بملك كنتاكى امام ـ الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران محمد الصافى ايمن -  145

  غيضان حسين على حسين/ بملك ابودراز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنادى محمد على محمد احمد -  146

 جنادى محمد على محمد على/ بملك االبراهيميه ـ جامع سيدى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم سيداحمد ابراهيم ايمن -  147

 ابراهيم يوسف السيد محمد فاطمه/ بملك الفتح شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تليمه على الدسوقى جبر -  148

  حبيب عبداللطيف طلعت عمر/ بملك العمومى الموقف خلف ـ الصالحيه طريق 8 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالرحيم صالح حاتم -  149

 مرزوق عبدالغفار بكر ناهد/  بملك_  الروس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطاوى حسن يوسف حسن -  150

 المسيرى محمد احمد فوزيه/ بملك شابه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 31387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد البرعى محمد -  151

  البرعى محمد البرعى/ بملك التجاره مدرسة شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز منصور محمد منصور محمد -  152

 عبدالعزيز منصور محمد منصور/   بملك المطحن كوبرى خلف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد وحيد -  153

 احمد على احمد على/  بملك - ابواحمد الصاوى قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالسالم على سامى -  154

 عبدالخالق عبدالسالم على محمد/ بملك النوايجه ـ فرامون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 26157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  155

  مقلد بدر محمد سنيه/ بملك البلد الصيفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 26157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  156

 المنظمه والقوانين للوائح طبقا التصدير وعموم عامه ومقاوالت عامه توريدات مكتب/ بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2016/10/4 بتاريخ 26157 رقم تحت ومقيد ابوطاحون حسن شحاته محمد/ بملك زغلول سعد شارع دسوق مقره كائن لذلك



 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

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ احمد السيد يوسف احمد -  157

 صقر حجازى حجازى حسن/ بملك ابوخشبه ـ الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف مندور السيد رضا -  158

  جمعه محمد ناديه/ بملك دحروج حى ـ النجارين حى ـ الشهداء شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح غازى سعد عبدالعاطى -  159

 بملكه ـ  دمرو/  المحيط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 22322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد عبده احمد محمد -  160

 2019/4/17 بتاريخ 8079 رقم محو بامر االخر الرئيسى المحل الغاء تم ـ  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف مصطفى خليل مصطفى -  161

 الشرقاوى محمد رقيه/ بملك السالميه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهيكل عبدالوكيل عبده حسن -  162

 حواس اسماعيل حسن زمزم/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محفوظ السعيد محمد ياسمين -  163

  غنيم شحاته محمود ايمان/  بملك المحرقه من متفرع بدوى السعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب امين محمد احمد مصطفى -  164

 غنيم عبدالعزيز السيد/  بملك المهدى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح حمد محمد رجب محمد -  165

 ابوزيد ابراهيم محمد رفعت/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 26157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  166

 البلد الصيفر مقره كائن التجاريه والتوكيالت والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد تجارة/ بينشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

   2019/4/17 بتاريخ 26157 رقم تحت ومقيد دمقل بدر محمد سنيه/ بملك دسوق مركز

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى كامل تهامى صبرى -  167

  شلبى كامل تهامى/ بملك مهدى معدية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 24852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف يحيى عمر محمد -  168

 عمر يوسف فريج يحى/  بملك المندوره(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 24852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف يحيى عمر محمد -  169

 2019/4/17 بتاريخ 80274 رقم محو بامر االخر الرئيسى المحل الغاء تم ـ ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 13951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود مرفت -  170

 ، سعيد محمود محمد جمال/ بملك الكورنيش شارع سالم سيدى مقره كائن لب مقلة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/4/17بتاريخ 13951 تابع رقم تحت ومقيد محمود محمد شكرى ، محمود محمد سالم ، محمود محمد محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى محمد محمد محمد -  171

  عجيله عيد وفاء/  بملك عامر سيدى ميدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل سعيد فراج ايه -  172

  عثمان محمد كمال/ بملك نافع مدرسة شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش صابر حسن سحرمحمد -  173

 ابورزق عبداللطيف سعد نعمان/ بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير 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،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عمر فتوح احمد -  174

  الشرنوبى عمر عمر فتوح/  بملك الفتوح قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا عبدالعليم سعد باسم -  175

 باشا خطاب عبدالعليم سعد/  بملك الناحيه داير من متفرع السودان شارع 52 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 9926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد فتحى -  176

  بملكه/ الدلتا حى ـ ابوحالوه شارع الساعه ميدان(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 13951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود مرفت -  177

   محمود محمد محمود ، سعيد محمود محمد جمال/ بملك الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 13951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود مرفت -  178

 ومقيد فؤاد رضا احمد/ بملك سليمان احمد عزبة ـ سالم سيدى مقره كائن مقاوالت مكتب/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

   2007/6/27 بتاريخ 13951 رقم تحت

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورفاعى محمد صالح صالح -  179

  البغدادى عبدالكريم صباح/ بملك بحرى خليج ـ الروس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرجاوى رمضان عبدالعزيز -  180

 عيسى احمد محمد محفوظ/  بملك النشار حارة ـ الزيات مدحت شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  نالعنوا تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرجاوى رمضان عبدالعزيز -  181

 دسوق مدينه مجلس/  بملك الجالء  شارع مقره كائن  جــزاره/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 27420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد احمد بدر ابراهيم بدر -  182

  مقلد احمد بدر ابراهيم/  بملك الريس عزبه البلد الصيفر طريق دسوق(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 31410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين عبدالجليل محمود اميره -  183

 ندا محمد محمد محمد/  بملك الصافيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 23347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى سالمه محمد فتحى -  184

 القاضى اسعد وحيد/  بملك المرشد منيه( الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 29169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد السيد محمد احمد -  185

  بحيرى عبدالعليم محمد/  بملك بحيرى مكتبه بجوار الغفران شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 31412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص عبده محمد فتحى -  186

 رضوان محمد محمود سعيد/  بملك فوه طريق ابوخضره شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 20441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  187

  غباشى عبدالسالم محمد/ بملك  دسوق بسيون طريق ـ ابوعلى محلة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 30941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم الدين سعد عبدالحميد محمد -  188

  وهبان محمد سعد/  بملك سالم جابر شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرجاوى رمضان عبدالعزيز -  189

 محفوظ/  بملك النشار حاره ـ الزيات مدحت شارع مقره كائن تصدير مكتب/  بنشاط اخر رئيسي محل افتتاح تم ـ ،:   رالـتأشي

 عيسى احمد محمد

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 31411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفى على عبدربه عبدهللا -  190

 جوده عفيفى حلمى سعيد/  بملك البحر شارع_  عباس منشأة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 31413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور خليل فرحات محمد -  191

 محمود احمد زاكيه/  بملك - العجوزين - المدارس شارع 21 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 18785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغوث السيد سعد محمد شريف -  192

 برغوث سعد عبدالظاهر/ بملك المدينه سنهور(  الى تعدل)_  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 31415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمد عطيه محمد -  193

 افندى احمد محمد فؤاد/  بملك - الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 17548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيه ابراهيم حسين ابراهيم حسين -  194

  2019/4/21 بتايخ 8083 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 31034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزعه حسونه عبدالمقصود عبدالحكيم -  195

 بملكه/  القبلى االصالح عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 31414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى ابراهيم فوزى عزه -  196

 عبدالحليم حسن فوزى/  بملك_  الملح شباس المجلس شارع 13 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 31416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جزر حسين احمد كريمان -  197

 عربان محمد صدقى ابراهيم/  بملك - الجيش ش من متفرع عبدالجواد زاويه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 10799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدهون محمد هللا عبد عبده -  198

 2019/4/21 بتاريخ 8082 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ـ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 10799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدهون محمد هللا عبد عبده -  199

  ابوشوشه مختار محمود/ بملك شوشان شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 4481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اباظه  عباس عبدهللا رمضان -  200

 صبح محمد عبدالحميد ابراهيم/ بملك دحروج(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 5126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخدرجى على على سعيد -  201

  السمدونى مرسى سعد عزه/ بملك سنديون(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 28122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف الزينى عزت محمد -  202

  عبدالفتاح محمد محمد هناء/ بملك  النوايجه ـ فرامون عتل(  الى تعدل)   ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغمه احمد ابراهيم احمد محمد -  203

 الصياد ابراهيم كامل محمد مروه/  بملك -ابيوقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم منصور محمد -  204

 شحاته ابراهيم عبدالعظيم طارق/  بملك - الدوايده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب حسن عطيه عبدالوهاب -  205

 ابراهيم سعد سعد محمد/  بملك - مهيب نظاره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عزت حمدى -  206

 السيد على عزت يسرى/ بملك الصيادين قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد سعيد انس -  207

 عركز على محمد محمد/  بملك - الروضه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى السيد السيد احمد -  208

  ابراهيم مسعود عبدهللا/ بملك البلد وسط شارع ـ مالك محلة ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم عطيه ربيع اسالم -  209

 هيبه الدين صالح خالد/  بملك - البلد الصيفر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 31422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك عبدالكريم محمد السيد محمد -  210

 عبدالملك عبدالكريم محمد السيد/ بملك البالبسه ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد احمد -  211

 مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد/  بملك_  الغربيه البكاروه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد حسن -  212

 المسيرى سالم مسعده/  بملك مطوبس فوه طريق الزراعيه الجمعيه امام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاز على على محمد باسم -  213

  عمران محمد سالم ممدوح/ بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب عبداللطيف طلعت احمد -  214

  حبيب عبداللطيف طلعت عمر/ بملك العلوى الكوبرى طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالعال محمد احمد -  215

  سليم عبدالمعطى عبدالعال محمد/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى اسماعيل محمد احمد -  216

 عبدالعال طه على محمد/ بملك السوق شارع الرياض مقره كائن قوطنيل مالبس فرع/  بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

         بتاريخ         رقم تحت ومقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندير على محمود محمد -  217

 ندير على محمود/  بملك - غرب قمسيون - الندايره ، :  الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 31428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى عبدالهادى ابراهيم شاكر -  218

 عبيه عبدالرؤوف محمد ايمان/  بملك(  البحر شارع)  بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر يوسف السيد ماهر -  219

 غنيم يوسف بدران عبدهللا يوسف/  بملك - البلد الصيفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل محمد محمد محمد -  220

 فليفل عبدالعليم عبدالعليم/  بملك الذهبى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عرفه محمد احمد -  221

  النجار محمد عادل ايهاب/ بملك ابيانه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد سيداحمد ابراهيم محمود -  222

  سليمان سعيد احمد عطيات/ بملك الفتوح السلقا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصقر محمد عبدالجليل محمد -  223

 صقر عبدالجليل عبدالجليل/  بملك - الصرادوسى كنيسه - الناحيه داير ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور عبدالواحد مصباح سيداحمد شريف -  224

 موسى خميس محمد زيزعبدالع/  بملك - الرياضى النادى خلف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 31435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد توفيق محمد هدير -  225

  قناوى محمد احمد احمد/  بملك عبدالعال شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 11162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه مرسى محمد محمد -  226

  طعيمه مرسى محمد محمد/  الموظفين تقسيم(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعالله على سعد محمد -  227

 مرعى عبدالباسط محمد خالد/ بملك سنديون ـ  مطوبس سنديون طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب متولى احمد احمد محمد محمد -  228

 خميس احمد على مسعد/ بملك المشتركه الثانويه المدرسه بجوار الفتح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح فريج محمد سمير احمد -  229

 النجار عبدالستار عوض خالد/  بملك_  ابوزياده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابوالوفا محمد فتحى احمد -  230

  الدين بدر ذكى محمد شريف/  بملك بجوارالنادى المرشد منيه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى ابوزيد محمد ابوزيد صالح -  231

 الفقى السيد على عبدهللا سميعه/ بملك الفقى بهنسى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم معوض سعد رشا -  232

 صبره محمد عطيه الدين عالء/  بملك والطفوله االسره حديقة امام الجيش شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص بيومى عبدالحميد محمد مني -  233

 الدمنهورى محمود الشحات احمد/  بملك القنائى مسجد خلف الزهورى شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالل مصطفى صبرى السيد عطيه -  234

 عوض حسن محمد/ بملك المستوصف خلف ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب ابراهيم شلبى رمزى -  235

 الشهاوى محمد محمد عبدالفتاح/ بملك العمومى برمبال مدخل ـ برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 31446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد احمد رشاد السعيد -  236

  مسعد احمد رشاد احمد/ بملك المحلج شارع ـ المستعمره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 31452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد احمد محمد -  237

 فليفل محمد احمد شاديه/  بملك الناحيه داير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 31451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بلتاجى سعد لمياء -  238

  السيد محمد طلعت ايمن/ بملك الورق قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد على محمد -  239

 قاسم محمود السيد محمد/ بملك سدخميس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 31449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويلم عبدالمجيد محمد محمد احمد -  240

 الصقار عبدالحميد منصور/ بملك المشتركه الثانويه مدرسة خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 31453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب عباس مرشدى زينب -  241

 ابويوسف فضل محمد عادل/ بملك الزراعيه الجمعيه خلف ـ الشهداء شباس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 31454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ احمد محمود هناء -  242

  عمرو عبدالفتاح محمد احمد/ بملك شابه ،:   الـتأشير

   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  

 

،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 24954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهيم محمد ابراهيم السيد -  1

 بتروليه مواد وتوزيع مقاوالت(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، براغيت سعد محمود مصطفى عبدهللا -  2

 ورقيه كراتين بيع مخزن(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 21824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمنصف صالح عبدالحى -  3

 مطور نباتى فحم مكمورة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المغربى محمد سعد ابراهيم)  االعالف مصانع معدات لتصنيع المغربى(  الى تعدل)  -  4

 اعالف خامات توريد(  اضافه:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 26502

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المغربى محمد سعد ابراهيم)  االعالف ومعدات الغاليات وتصنيع لصيانة المغربى(  من تعدل)  -  5

 اعالف خامات توريد(  اضافه:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 26502   برقم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى ابراهيم عطيه ثروت -  6

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

 لذلك

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 30931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدوانسى حامد حمدى السيد محمد -  7

 ومبيدات ومخصبات اسمده مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 22796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغيزل ابوزيد جمال مجدى -  8

 الوميتال تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبدالرحمن محمد امين اسالم -  9

 الصابون وصناعة النباتيه الزيوت لتعبئة مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 25919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى خليل خليل يوسف -  10

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 لفقرهوا 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب(  الى تعدل) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 15674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى هللا عبد ابراهيم سعيد -  11

 والتصدير وطريه جافه حلوى مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 تاريخ وفي 15674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العبسى هللا عبد ابراهيم سعيد)  للحلويات العبسى(  الى تعدل)  -  12

 والتصدير وطريه جافه حلوى مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411

،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 1474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريشو الدين محى محمد فهمى محمد -  13

 قانونيا بيها المسموح توريدات(  اضافه:  ) التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عمر نبيل هالل -  14

 المواشى اناث تربية(  اضافه) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 26386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى اسماعيل مرعى اسماعيل -  15

 اعالف مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 16629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوايه احمد على خيرى منى -  16

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 30444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا اشرف -  17

 مراتب مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل مت20190415 تاريخ وفي 26737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عمر عادل هيثم -  18

 يدويه نجاره ورشة(  الى تعدل) 

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 30910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين احمد احمد صالح احمد -  19

 سمكيه مزارع انتاج مستلزمات(  اضافه:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 19677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر يوسف مختار رمضان عالء -  20

 واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 لذلك المنظمه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 28017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويله شعبان محمد فتحى -  21

 وشباك باب وتوريدات مقاوالت(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 24852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف يحيى عمر محمد -  22

 بالستيك اكياس صناعه(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 26157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  23

 لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا التصدير وعموم عامه ومقاوالت عامه توريدات مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 23189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محروس سالمه جابر -  24

 وفاكهه خضار تجاره(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 27246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طواله احمد انور احمد انور -  25

 عطاره(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 29169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال مداح السيد محمد احمد -  26

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  ومفروشات مالبس تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 20441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  27

 استعمال سيارات غيار قطع تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 10799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدهون محمد هللا عبد عبده -  28

 تكاتك تجارة معرض(  الى تعدل:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 9926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد فتحى -  29

 السيارات لتجارة معرض(  الى تعدل) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 25751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عاطف مبروك -  30

 الملح عدا فيما غذائيه مواد تعبئة(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 19432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان رمضان عبدالعزيز رمضان -  31

 حلويات مكن وتصنيع خراطه ورشة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 23445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد السيد محسن -  32

 تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 25194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاويش رزق احمد سيد احمد -  33

 قانونيا بها المسموح عموميه توريدات(  اضافه:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 13830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى ىبسيون عرفات السماحى -  34

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 19445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال دياب عبدالسميع محمد -  35

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس احمد على مسعد -  36

 وتصدير بطاطين تجارة(  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابوالوفا محمد فتحى احمد -  37

 السيارات لتجارة معرض(  الى تعدل:  ) التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد كمال رزق كمال محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى ابراهيم عطيه ثروت -  2

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 31286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى عبدالعاطى مصطفى على عبدالعليم -  3

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبدالفتاح محمد عادل محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلوع السيد زكريا شوقى -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد عبدالمعتمد حلميه -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالسالم على سامى -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 31415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمد عطيه محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عزت حمدى -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعالله على سعد محمد -  10

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى عبدالحميد عبدالحميد السيد عبدالحميد -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد الدين بهى نسرين -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد عبدالرحمن فتحى مروه -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 26043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد حمدى احمد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس اسماعيل محمد سعد رضا -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن محمد رضا احمد -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطاوى حسن يوسف حسن -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد وحيد -  18

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 31411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفى على عبدربه عبدهللا -  19

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 31413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور خليل فرحات محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد احمد -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب متولى احمد احمد محمد محمد -  22

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى عبدالسالم يحى عبدالسالم -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ابراهيم صدام -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه يوسف عبدالحميد سالمه -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب عمر سعيد اميره -  26

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس محمد اسماعيل السيد اسماعيل -  27

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد عبدالغنى رضا -  28

 خاص: التأشير وصف



 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

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق سيداحمد محمد عيد حماده -  29

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 13951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود مرفت -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورفاعى محمد صالح صالح -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرجاوى رمضان عبدالعزيز -  32

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى عبدالهادى ابراهيم شاكر -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب ابراهيم شلبى رمزى -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد احمد رشاد السعيد -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده ابوالفتوح رضوان ورده -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على شلبى السيد شلبى -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عفيفى احمد محمد ابراهيم -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا السيد محمد محمود -  39

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على عبدالمنعم عبدالمنعم -  40

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير ابواليزيد توفيق اشرف محمد رنا -  41

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم حمزه راضى -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى محمد محمد محمد -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 31436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عرفه محمد مداح -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 31453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب عباس مرشدى زينب -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 31454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ احمد محمود هناء -  46

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 31285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران حسن على السيد محمد -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحليم سيد مسعد -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى مصطفى عزت مصطفى -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ربيع حسنى احمد -  50

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو عبدالرحمن نبيه محمد ريحاب -  51

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشخيبى مرسى رزق خلود -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى محمد سيد محمد مصطفى -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى كامل تهامى صبرى -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب عبداللطيف طلعت احمد -  55

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 31284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النضر ابو بريك عبدالغفار محمد احمد -  56

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى صبره صبره احمد -  57

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس رزق ابراهيم محمد عوض حسان -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد احمد عبداللطيف اميره -  59

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال موسى عيسوى عطيه -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد عبدهللا محمد -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى عبداللطيف على صالح -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان يونس السعيد خضره -  63

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير عبدالغنى محمد يوسف احمد -  64

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد ابوالعطا عالء -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 31410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين عبدالجليل محمود اميره -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندير على محمود محمد -  67

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين فخر عبداللطيف عبدالعزيز السيد -  68

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 29053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهيم محمد مصطفى صبرى ماهر -  69

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31324   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابوالوفا محمد فتحى احمد -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى زينهم محمد رانيا -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه السيد احمد هدى -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى على محمد جمال -  73

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد البرعى محمد -  74

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز منصور محمد منصور محمد -  75

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم عطيه ربيع اسالم -  76

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك عبدالكريم محمد السيد محمد -  77

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح فريج محمد سمير احمد -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات ابراهيم السيد محمد -  79

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 30703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى كامل ربيع فوزى -  80

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى عبدالرحمن محمد فايد -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصغير خفاجى محمد جبر احمد -  82

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر عيسى عادل هانى -  83

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تليمه على الدسوقى جبر -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالرحيم صالح حاتم -  85

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 31414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى ابراهيم فوزى عزه -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد حسن -  87

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى عبدالمطلب مجدى الحسن -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلوانى عبدالسالم فؤاد اناس -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السعيد رمضان احمد -  90

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان العال ابو ابراهيم ابراهيم -  91

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى على مصطفى ايمان -  92

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمد محمد جمال تامر -  93

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف مصطفى خليل مصطفى -  94

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهيكل عبدالوكيل عبده حسن -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محفوظ السعيد محمد ياسمين -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى ابوزيد محمد ابوزيد صالح -  97

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم معوض سعد رشا -  98

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره محمد فتحى عادل فتحى -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمامه مرسى محمد نادر -  100

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 5745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد حسنى شريف -  101

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالمعطى السيد محمد عاصم -  102

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد حسين اشرف -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 27053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حامد عبدالسالم احمد -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد مبروك سالمه محمد -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغمه احمد ابراهيم احمد محمد -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالعال محمد احمد -  107

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف عبدالحميد على ممدوح -  108

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلفاوى محمد محمد عبدالباسط محمد -  109

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 29524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس عبدالعليم محمود رائف -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدابوحا يوسف حمدان حمدان -  111

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى محمنود عبدالمنعم محمد نهى -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه ابراهيم رجب صبحى محمد -  113

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل سعيد فراج ايه -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش صابر حسن سحرمحمد -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عمر فتوح احمد -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا عبدالعليم سعد باسم -  117

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 31437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل محمد محمد محمد -  118

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 31452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد احمد محمد -  119

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 31451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بلتاجى سعد لمياء -  120

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد سيداحمد محمد محمد ياسين -  121

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى على فاروق احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد محمد نجيب ايمان -  123

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسالم السيد سعد السيد -  124

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالحى ابراهيم احمد -  125

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السيد بهجات انعام -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عوض عبدالنبى ايمن -  127

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران محمد الصافى ايمن -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح حمد محمد رجب محمد -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 31416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جزر حسين احمد كريمان -  130

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم منصور محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 31449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويلم عبدالمجيد محمد محمد احمد -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 31283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد كامل محمد -  133

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا بسيونى رمضان غاده -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدناصورى عقل عادل امينه -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 31282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عراير محمد على مبروكه -  136

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  ركةالش نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفول خليل فوزى وليد -  137

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه محمد حسنى شعبان محمد -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 31350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين االمام صالح عبير -  139

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 31369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى مختارعبدالحميد السباعى محمد -  140

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ احمد السيد يوسف احمد -  141

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف مندور السيد رضا -  142

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح غازى سعد عبدالعاطى -  143

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 31433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصقر محمد عبدالجليل محمد -  144

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص بيومى عبدالحميد محمد مني -  145

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 31441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد سيداحمد ابراهيم محمود -  146

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد عبدالمنعم محمد اسالم -  147

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى جامع المغازى امال -  148

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه عبدالعال السعيد محمد محمد -  149

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 31319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عبدالرسول على محمد -  150

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 25750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبداللطيف محمد عبداللطيف -  151

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 25919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى خليل خليل يوسف -  152

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنادى محمد على محمد احمد -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 31396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب امين محمد احمد مصطفى -  154

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 31412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص عبده محمد فتحى -  155

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 31427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاز على على محمد باسم -  156

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 31445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالل مصطفى صبرى السيد عطيه -  157

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبداللطيف محمد احمد مهند -  158

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 31330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى حسن حمادى حسين -  159

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتروس عبدالحميد حسن امل -  160

 خاص: التأشير وصف

،  كةالشر نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 26169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقايد عبدالحميد يوسف محمد -  161

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى اسماعيل الدين محى دسوقى صفاء -  162

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 31389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم سيداحمد ابراهيم ايمن -  163

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب حسن عطيه عبدالوهاب -  164

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 31434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور عبدالواحد مصباح سيداحمد شريف -  165

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال علي حسن محمد اسماء -  166

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين علم عبدالعزيز سعود بسمه -  167

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 31301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى الكومى رضا جالل -  168

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 31315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سيداحمد حامد سهام -  169

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 31343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد السيد عواطف -  170

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى عبدالحليم عبدالاله على سعاد -  171

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 31361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عبدالحميد عبدالقوى بسيونى عمرو -  172

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 31376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد ابراهيم ابراهيم حمدى -  173

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 26157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم محمد ابراهيم -  174

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد سعيد انس -  175

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 31420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى السيد السيد احمد -  176

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 31435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد توفيق محمد هدير -  177

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   والرضا الجمال(  الى تعدل: ) الى 1079 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  1

 الفحم لتصنيع العبير(  الى تعدل: ) الى 21824 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  2

   والصناعى النباتى

   للمقاوالت اطياف(  الى تعدل: ) الى 31301 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  3

 االقطان لتجارة السعد(  الى تعدل: ) الى 15747 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190408:  تاريخ فى  ،  -  4

   والمبيدات

   للتصوير كالكيت مكتب(  الى تعدل: ) الى 28736 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  5

 للزيوت اويل ايجيبت(  الى تعدل: ) الى 18902 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  6

   والصابون

 لتصنيع تاكى فرست(  الى تعدل: ) الى 30444 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  7

   المراتب

   لالعالف الدلتا شمال(  الى تعدل: ) الى 26386 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  8

   والتصدير لالستيراد الجبر(  الى تعدل: ) الى 19677 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للمقاوالت الحديث الفتح(  الى تعدل: ) الى 28017 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  10

   وشباك باب وتوريدات

   اليوجد(  الى تعدل: ) الى 23189 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  11

   البالستيك لصناعه البنيان: الى 24852 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  12

 (   اليوجد)  الى تعدل: الى 29169 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  13

   GMCَ     االيمان(  الى تعدل: ) الى 29294 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  14

 للخراطه الهندسيه الورشه(  الى تعدل: ) الى 9120 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  15

   المعادن ولحام

   للحلويات االصيل مصنع(  الى تعدل: ) الى 24487 برقم قيدةالم الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  16

 المواد لتعبئة المبروك(  الى تعدل: ) الى 25751 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  17

   الغذائيه

 مكن وتصنيع للخراطه دسوق مؤسسة: الى 19432 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  18

   حلويات

   والتصدير للبطاطين الصقر(  الى تعدل: ) الى 409 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  19

 لالستيراد البلدوزر(  الى تعدل: ) الى 19406 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  تاريخ فى  ،  -  20

   والتصدير

   والنور التوحيد درة(  الى تعدل: ) الى 31357 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  21

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   29998:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الصندفاوى على عبدالوهاب عبدالحكيم عبدالوهاب   - 1

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190408

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   5537:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها المسيرى عاطف كريمه   - 2

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   19685:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الجرف احمد ابراهيم   - 3

 ةنهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   1456:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه السيسى شركة   - 4

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   1456:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه السيسى محمد عبدالمنعم احمد شركة   - 5

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   6065:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه هاللى محمد محمد محمد   - 6

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيدذ شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   2731:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها  حشيش محفوظ   - 7

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   6053:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها اللطيف محمد على امال   - 8

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   4154:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الصعيدى جامع محمد   - 9

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190408،   تاريخ وفي 11566، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها االحول محمود محمد هيام(  الى تعدل)  -  1

  جنيه  22500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190408،   تاريخ وفي 11566، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها النجار سعده -  2

  جنيه  22500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 26659، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكه ندا احمد مرسى ندا)  االرز لضرب ندا مضرب(  الى تعدل)  -  3

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ

   تاريخ وفي 26659، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشركاه ندا احمد مرسى ندا)  االرز لضرب ندا مضرب -  4

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190415،

   تاريخ وفي 26034، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاه الجوهرى حاتم مهندس)  والتجاره للمقاوالت الجوهرى -  5

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190417،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 15498    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشركاه غراب الفتاح عبد الغفار عبد) للدواجن غراب(  من تعدل)  -  1

 كائن وثالجه آلى دواجن مجزر/  بنشاط العام للمركز تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ

 2019/4/22 بتاريخ 15498 تابع رقم تحت ومقيد غراب محمد عبدالفتاح عبدالغفار/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره

 سبق  ، تضامن شركة ،(  غراب عبدالغفارعبدالفتاح واشرف غراب عبدالفتاح عبدالغفار)  للدواجن غراب شركة(  الى تعدل)  -  2

/  بنشاط العام للمركز تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 15498    برقم قيدها

 15498 تابع رقم تحت ومقيد غراب محمد عبدالفتاح عبدالغفار/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره كائن وثالجه آلى دواجن مجزر

 2019/4/22 بتاريخ

 وفي 15498    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( وشركاه غراب الفتاح عبد الغفار عبد) للدواجن غراب(  من تعدل)  -  3

 كائن وثالجه آلى دواجن مجزر/  بنشاط العام للمركز تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ

 2019/4/22 بتاريخ 15498 تابع رقم تحت ومقيد غراب محمد عبدالفتاح عبدالغفار/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره

  ، بسيطة توصية ،(  غراب عبدالغفارعبدالفتاح واشرف غراب عبدالفتاح عبدالغفار)  للدواجن غراب شركة(  الى تعدل)  -  4

/  بنشاط العام للمركز تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 15498    برقم قيدها سبق

 15498 تابع رقم تحت ومقيد غراب محمد عبدالفتاح عبدالغفار/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره كائن وثالجه آلى دواجن مجزر

 2019/4/22 بتاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وانتاجها الزراعيه المستلزمات وتوريد تجارة(  الى تعدل)   بسيطة توصية ، وشركائها ابوالعنين عبدالواحد محمد اناس -  1

 والمخصبات البذور وانتاج والحيوانى الداجنى والنشاط الزراعيه والصوب والمشاتل االراضى واستصالح الزراعى واالستثمار

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 29925   برقم قيدها سبق  ، المتكامله والمقاوالت وتجارتها واالسمده الزراعيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 واالستثمار العامه المقاوالت(  الى تعدل)   بسيطة توصية ،(  وشركاه الجوهرى حاتم مهندس)  والتجاره للمقاوالت الجوهرى -  2

 تاريخ وفي 26034   برقم قيدها سبق  ، ومايخصها الكهربائيه المستلزمات وتوريد االراضى واستصالح العقاريه والتنميه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هيام(  الى تعدل: ) الى 11566 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190408:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركائها االحول محمود محمد

 مضرب(  الى تعدل: ) الى 26659 برقم المقيدة شركةال اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190415:  تاريخ فى  ،  -  2

 ( وشريكه ندا احمد مرسى ندا)  االرز لضرب ندا

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  غراب ابراهيم الدسوقى ابراهيم اسماء -  1

 23073   برقم    20190402

:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  غراب ابراهيم الدسوقى ابراهيم اسماء -  2

 23073   برقم    20190402

:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الصياد درويش مصطفى ابراهيم محمد -  3

 23073   برقم    20190402

:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الصياد درويش مصطفى ابراهيم محمد -  4

 23073   برقم    20190402

   برقم    20190408:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  النجار ابراهيم سعده -  5

11566 

   برقم    20190408:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  النجار ابراهيم سعده -  6

11566 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190408:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  االحول محمود محمد هيام -  7

11566 

   برقم    20190408:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارجت)   شريك و مدير  بسيطة توصية  االحول محمود محمد هيام -  8

11566 

 والمصالح الجهات كافة مع والتعامل الشركه بأسم التوقيع حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  النجار ابراهيم سعده -  9

 11566   برقم    20190408:  تاريخ ، واالداريه اللكوميه

 والمصالح الجهات كافة مع والتعامل الشركه بأسم التوقيع حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  النجار ابراهيم سعده -  10

 11566   برقم    20190408:  تاريخ ، واالداريه اللكوميه

 الجهات كافة مع والتعامل الشركه بأسم التوقيع حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االحول محمود محمد هيام -  11

 11566   برقم    20190408:  تاريخ ، واالداريه اللكوميه والمصالح

 الجهات كافة مع والتعامل الشركه بأسم التوقيع حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  االحول محمود محمد هيام -  12

 11566   برقم    20190408:  تاريخ ، واالداريه اللكوميه والمصالح

    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا عبدالمجيد -  13

 26659   برقم

    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا عبدالمجيد -  14

 26659   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا وليد -  15

26659 

   برقم    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا وليد -  16

26659 

    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا عبدالمجيد -  17

 26659   برقم

    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا عبدالمجيد -  18

 26659   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا وليد -  19

26659 

   برقم    20190415:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ندا احمد مرسى ندا وليد -  20

26659 

 جميع امام الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمل حسن عبدالواحد رابحه -  21

 بأسم المصريه البنوك جميع من واالقتراض الرهن وحق واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح

 وايداع سحب من البنكيه المعامالت جميع فى العربيه مصر جمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل وحق الشركه عنوان وتحت

 فى غيرها توكل ان ولها الشركه عنوان وتحت بأسم والمستخلصات الشيكات وصرف والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن

 30325   برقم    20190417:  تاريخ ، مماذكر اوبعض كل

:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى ابراهيم عبدالسالم محمد حاتم -  22

 26034   برقم    20190417

   برقم    20190417:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  بسيونى محمد السيد محمد -  23
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    20190417:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوزيد مصطفى عفيفى عبدالرازق -  24

 26034   برقم

 جميع مع والتعامل والتوقيع االداره حق منفردا وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجوهرى ابراهيم عبدالسالم محمد حاتم -  25

 حق وله والبناء للتشييد العام االتحاد مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح

 وله منفردا الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف حسابات وفت واقتراض ورهن وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل

 26034   برقم    20190417:  تاريخ ، 0 مماذكر اوبعض كل غيرهفى يوكل ان

 المصالح جميع مع والتعامل والتوقيع االداره حق منفردا وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  بسيونى محمد السيد محمد -  26

 مع التعامل حق وله والبناء للتشييد العام االتحاد مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه

 يوكل ان وله منفردا الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف حسابات وفت واقتراض ورهن وايداع سحب من البنوك جميع

 26034   برقم    20190417:  تاريخ ، 0 مماذكر اوبعض كل غيرهفى

 جميع مع والتعامل والتوقيع االداره حق منفردا وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوزيد مصطفى عفيفى عبدالرازق -  27

 حق وله والبناء للتشييد العام االتحاد مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح

 وله منفردا الشركه عنوان وتحت بأسم الشيكات وصرف حسابات وفت واقتراض ورهن وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل

 26034   برقم    20190417:  تاريخ ، 0 مماذكر اوبعض كل غيرهفى يوكل ان

 الحلوانى محمد الشحات محمد عصام وللشريك له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحلوانى محمد الشحات محمد اسامه -  28

 العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق ولهما اومنفردين مجتمعين

 مع التعامل حق ولهما الجمارك ومصلحة والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه مع التعامل حق ولهما واالفراد والخاصه

 محمد اسامه وللشريك مماذكر اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما البنكيه المعامالت جميع فى الجمهورية داخل البنوك جميع

 25237   برقم    20190428:  تاريخ ، داخل المؤتمرات حضور فى الشركه تمثيل حق الحلوانى محمد الشحات

 الحلوانى محمد الشحات محمد عصام وللشريك له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحلوانى محمد الشحات محمد اسامه -  29

 العامه والمؤسسات هحكومي والغير الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق ولهما اومنفردين مجتمعين

 مع التعامل حق ولهما الجمارك ومصلحة والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه مع التعامل حق ولهما واالفراد والخاصه

 محمد اسامه وللشريك مماذكر اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما البنكيه المعامالت جميع فى الجمهورية داخل البنوك جميع

 25237   برقم    20190428:  تاريخ ، داخل المؤتمرات حضور فى الشركه تمثيل حق الحلوانى محمد الشحات

 الحلوانى محمد الشحات محمد عصام وللشريك له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحلوانى محمد الشحات محمد اسامه -  30

 العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه المصالح جميع امام الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق ولهما اومنفردين مجتمعين

 مع التعامل حق ولهما الجمارك ومصلحة والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه مع التعامل حق ولهما واالفراد والخاصه

 محمد اسامه وللشريك مماذكر اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما البنكيه المعامالت جميع فى الجمهورية داخل البنوك جميع

 25237   برقم    20190428:  تاريخ ، داخل المؤتمرات حضور فى الشركه تمثيل حق الحلوانى محمد الشحات

 العربيه الدول فى)  وخارجها العربيه مصر جمهورية  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحلوانى محمد الشحات محمد اسامه -  31

:  تاريخ ، 0 وخارجها الجمهوريه داخل واالجنبيه المصريه الشركات مع العقود وابرام التعاقد حق ايضا وله(  واالجنبيه

 25237   برقم    20190428

 العربيه الدول فى)  وخارجها العربيه مصر جمهورية  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحلوانى محمد الشحات محمد اسامه -  32

:  تاريخ ، 0 وخارجها الجمهوريه داخل واالجنبيه المصريه الشركات مع العقود وابرام لتعاقدا حق ايضا وله(  واالجنبيه

 25237   برقم    20190428

 العربيه الدول فى)  وخارجها العربيه مصر جمهورية  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحلوانى محمد الشحات محمد اسامه -  33

:  تاريخ ، 0 وخارجها الجمهوريه داخل واالجنبيه المصريه الشركات مع العقود وابرام التعاقد حق ايضا وله(  واالجنبيه

 25237   برقم    20190428

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   
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