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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع عن 84992 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجيد مرسى عبدالجيد مرسى -  1

 هللا فتح مرسى عبدالجيد/ بملك ابودره:  بجهة ، احذيه

 فرز محطة عن 72746 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحسين يوسف حسن هشام -  2

 ناصر ايوب محمد محمود احمد/ بملك معنيا:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة

 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيرفى عبدالمقصود كمال احمد كمال احمد -  3

 احمد حنان/  بملك شبراخيت ايتاى طريق اول:  بجهة ، واالسماك واللحوم الخضروات وتجميد وتبريد لحفظ ثالجة عن 83983

 الشرباص محمود

 تجارة عن 84921 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمود محمد نبيل -  4

 محمد عبدالجواد محمود محمد/ بملك الشعراوى قرية:  بجهة ، اخشاب

 ، اعالف عن 85051 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلتوت على محمد داعتما -  5

 سعيد هللا فتح حامد هللا فتح/  بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة

 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ستيل الماحى) الماحى محمود محمد نعيم محمد -  6

 محمد عبدالعزيز ابراهيم عصام/  بملك المحكمه امام الجمهورية ش:  بجهة ، مركزى تكيف شبكات وتركيب توريد عن 85023

 مالبس عن 85143 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سليمان محمد سليمان محمد -  7

 الكورانى السيد على عادل/ بملك الكورانى برج الرشيدية ترعة شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 ماكينه عن 84942 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف خميس محمد محمد عزه -  8

 النور ابو محمد السالم عبد محمد/  بملك الحوته:  بجهة ، طحين

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوزيع للتجارة الزيات - الزيات جبر عبدالحميد على محمد -  9

 الزيات جبر عبدالحميد على مصطفى/ بملك القاضى احمد ش:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع تجارة عن 84951 برقم 20190404

 طرح عن 84955 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على صدقى دمين امانى -  10

 الكنفانى محمد عبدالقادر محمد/ بملك كريم سنترال بجوار الكنفانى شارع:  بجهة ، حريمى واكسسوارات

 بقالة عن 85065 برقم 20190414 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنور محمد محمد على عبدهللا -  11

 عمر محمد احمد الزهراء فاطمة/ بملك الزهور حى 66 رقم محل:  بجهة ،

 حظيرة عن 85075 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالحميد محمد امانى -  12

 دهشان السيد عبدالنبى السيد/ بملك راغب منشأة تبع جماع عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 74978 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وقيع محمد عبدالهادى حسن عمار -  13

 بدوى الحسن محمد عماد/ بملك الجزائر شارع:  بجهة ، غذائية ومواد بقاله

 تعبئة عن 85149 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشناف سليمان شامخ عادل -  14

 ابوشناف سليمان شامخ حمدى/ بملك البرنوجى المناصير كوم:  بجهة ، سائل صابون

 عن 84997 برقم 20190408 فى قيد ، 100000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عبدالعليم حسن عمرو -  15

 التجارية والتوكيالت وتصدير واستيراد عقارى ويقوتس(  بناء - هدم - بيع) عقارى واستثمار عقارية وتنمية عامه مقاوالت

 حجازى محمد فتحى نجالء/ بملك االول االدارى الدور مول بالزا برج الشاذلى عبدالسالم شارع:  بجهة ، االراضى واستصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 84963 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنيخى عبدالحفيظ سامى اسالم -  16

 عامر احمد احمد هدى/ بملك الصاغه عاصى خلف عبده محمد االمام ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 صالون عن 84981 برقم 20190407 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب السيد احمد نبيل السيد -  17

 الديب السيد احمد نبيل/  بملك االتوبيس مسجد خلف شبرا 10 شارع:  بجهة ، حالقه

 عن 84940 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد احمد عبدالرحيم -  18

 زهران فراج عيد رمزى/ بملك سنطيس:  بجهة ، مفروشات

 ورشة عن 84970 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه ميخائيل منصور صبرى -  19

 االنصارى عبدالصادق االنصارى حسين/ بملك ابوالشقاف الجنبيهى عزبة:  بجهة ، لحام

 ، بقاله عن 85116 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض نصر مصطفى خيرية -  20

 رسالن محمد سعيد مصطفى/ بملك الحوته:  بجهة

 مكتب عن 85160 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدالمعطى احمد محمد -  21

 العبد عبدالسالم محمد/  بملك شبرا زايد توفيق شارع23:  بجهة ، ديكور

 84927 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوظهره صابر ابراهيم كمال عبدالمقصود -  22

 الكحكحى موسى صالح/ بملك الجامعه ميدان خلف:  بجهة ، موز ثالجه عن

 حظيرة عن 85054 برقم 20190411 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه خميس عيسى امانى -  23

 الجمل اسماعيل محمد ابراهيم/  بملك زبيده تبع مظلوم عزبة:  بجهة ، مواشى

 سوبر عن 85034 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البتانونى محمد شريف محمد -  24

 البتانونى محمد محمد شريف/ بملك محمد الشيخ كافتريا بجوار التوفيقيه الكوم عزبه:  بجهة ، ماركت

 ، بقاله عن 85007 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد محمود محمد بشرى -  25

 عبده السيد احمد عبدالسالم/  بملك احمد الشيخ عزبة:  بجهة

 خلط عن 85080 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى مصطفى شوقى محمد -  26

 السيد عبدالفتاح محمد سعديه/ بملك افالقه تبع اللواء بنزينة خلف:  بجهة ، الصناعية المنظفات وتعبئة

:  بجهة ، بقالة عن 85115 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد احمد ابراهيم مرفت -  27

 على عبدالعاطى عبدالنبى حسن/  بملك التعمير و االنشاء خلف الحكيم لقمان شارع

 كافتيريا عن 85122 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز محمود محمد محمود -  28

 عبدالسالم محمد عادل و عبدالسالم محمود بكامل/ بملك الرحباية:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات وبيع لتحضير

 الستائر لوازم عن 85145 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصره محمد احمد عادل -  29

 المسلمانى احمد مصطفى/ بملك طالب ابى بن على شارع 10:  بجهة ،

 صيدلية عن 85101 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوام شاكر يوسف/ د صيدلية -  30

 شهاب محمد اسماعيل زكريا/ بملك العمرية:  بجهة ،

 عن 85138 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى عطية ابراهيم بيومى عمرو -  31

 عطية ابراهيم بيومى/ بملك نديبه حمودين عزبة:  بجهة ، وتموين بقاله

 حظيرة عن 85015 برقم 20190409 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنديدى على السيد جمعه -  32

 الشنديدى على السيد محمد/  بملك الشنديدى عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 84937 برقم 20190403 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محار محمد محمد على االاله عبد -  33

 الحلوانى عبدالقوى السيد سعاد/ بملك العنب نكال:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما مالبس
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 ورشه عن 84967 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد حارس رمضان -  34

 دويدار عبدالحميد محروس عبدالحميد/  بملك اريمون صوابى:  بجهة ، رخام

 تجارة عن 84924 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام عمران احمد حفظى -  35

 امام عمران احمد حسن/  بملك عياد على شارع شبرا:  بجهة ، مفروشات

 ، اطفال لعب عن 85043 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس ابوزيد حامد اميرة -  36

 يونس ابوزيد حامد اسامه/ بملك سكنيده قسم طاهر ش:  بجهة

 غيار قطع عن 85094 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان الزين محمد هناء -  37

 زيدان الزين محمد الزين/ بملك المياه بابور الجيش شارع:  بجهة ، موتوسيكالت

 عن 85133 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصير عبدالحليم احمد سيد اسالم -  38

 الزوبى محمد شعبان/  بملك بحرى جبارس:  بجهة ، سيارات اكسسوار

 عن 84922 برقم 20190401 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد السيد محروس هبه -  39

 سعد شحاته عوض شحاته/ بملك الرزيمات:  بجهة ، طبية مستلزمات مكتب

 حظيرة عن 84932 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالهادى محمد كريم -  40

 مكرم عبدالعزيز ابراهيم سامح/ بملك بقراقص الجديد الطريق:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 84933 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنور احمد محمد خالد حماده -  41

 ابوالنور احمد محمد خالد/ بملك الشعراوى قرية:  بجهة ، مقاوالت

 محل عن 84953 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محيسن عباس احمد عاطف -  42

 محيسن عباس احمد سعيد/ بملك السعيد منيه:  بجهة ، بويات

 عن 85009 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبادى عبدالجواد رمضان ابراهيم -  43

 زبادى ابراهيم عبدالجواد رمضان/  بملك سنهور:  بجهة ، عالفه

 حظيرة عن 85074 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات محمد عثمان محمد -  44

 الماحى احمد سيد محمد عديله/ بملك اشليمه:  بجهة ، مواشى

 عن 85104 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره انصارى السيد محمد ايمان -  45

 السيد سليمان محمد ابوالفتوح/ بملك التجارة مدرسة شارع:  بجهة ، سن عيش مخبز

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومية للمقاوالت ابوعمر - ابوعمر صالح احمد على سعيد -  46

 صالح على سعيد احمد/ بملك المدينه مجلس جراج خلف المجلده شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن 85106 برقم 20190417

 حظيرة عن 84984 برقم 20190408 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد النوام سمير نهاد -  47

 يونس محمد عبدالمنعم جمال/ بملك سنهور:  بجهة ، مواشى

 بقالة عن 84975 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى هللا خلف محمد خديجة -  48

 الخيارى هللا خلف محمد مصطفى/  بملك لقانه ابوسعيد قرية:  بجهة ، تموينية

 حظيرة عن 85091 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود السيد صفاء -  49

 ابراهيم محمود شحاته محمود/  بملك االبعادية تبع صالح منشاه:  بجهة ، مواشى

 لوازم عن 80588 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالسالم جمعه حمدى -  50

 الفيومى ابراهيم عبدالفتاح/  بملك المهنى التدريب شارع:  بجهة ، الكافيتريات و المقاهى

 ، مكتبه عن 85046 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد حسب سعيد صباح -  51

 ابوصقر حموده على هانى/ بملك االجتماعية التأمينات امام المحلية الوحده مساكن:  بجهة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85035 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى عبدالفتاح ابراهيم محمد -  52

 السيد عبدالمنعم محمد عادل/  بملك يوليو 23 شارع من متفرع العزب داود شارع 25 عقار:  بجهة ، صناعيه منظفات تجاره

 تجارة عن 85020 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تعيلب احمد ابوبكر مصطفى -  53

 عيد على محمد فايزة/  بملك البرنوجى:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة مالبس

 دعايه عن 84934 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلتوت محمد حسن ادرش -  54

:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما ومزايدات ومناقصات واعالن

 الحويط حسين عباس ابتسام/ بملك ابوشلوع محمود شارع

 تجهيز عن 62035 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال احمد مصباح حسين -  55

 خضر محمد عبدالجليل محمد/  بملك غزال زاوية المكنه شارع:  بجهة ، باردة و ساخنة ومشروبات ماكوالت

 مقاوالت مكتب عن 85006 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد محمد عالء -  56

 الشافعى محمد عبدالقوى مروة/  بملك فراولو:  بجهة ،

 عن 85107 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك مصطفى مبروك مصطفى -  57

 سليمان محمد على لبنى/ بملك فراولو شارع:  بجهة ، اعالف مصنع

 بيع عن 85113 برقم 20190418 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االعرج سالم محمد سالم احمد -  58

 مرعى محمد الهادى محمد/  بملك مساعد كفر:  بجهة ، اعالف

 بقاله عن 85125 برقم 20190421 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيرى عبدالحليم سعيد محمود -  59

 سالم زكى امين حربى/ بملك ماهر احمد شارع:  بجهة ،

 ، مطعم عن 85123 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر اسماعيل محمد اسماعيل -  60

 الخوالقه عبدالسالم واسراء خليفه يونس وفاء/ بملك الصحابه مسجد بجوار الكورنيش ش 4:  بجهة

 مصنع عن 85144 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد لطفى محمود -  61

 الشين مسلم احمد السيد لطفى/ بملك الزاوية طريق شبرا عزب مظهر قرية:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما مالبس

 عن 85136 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخلوف حسين الخالق عبد مبروكه -  62

 احمد سيد الغفار عبد شوقى رضا/  بملك فيشا:  بجهة ، بقالة

 جزارة عن 85132 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبت ابراهيم اسماعيل الصابر -  63

 بسيونى السيد نجاح/ بملك قليشان:  بجهة ،

 مستلزمات عن 84982 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد زكى احمد اسماء -  64

 التونى عبدالسالم محمد/  بملك قنديل مقهى بجوار الدين صالح شارع 8:  بجهة ، رخام

 عن 84995 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان محمود ابراهيم رمضان احمد -  65

 ظهر مخلوف الشيخ كفر بناحية العمومية الجمعية امام الزراعى الطريق:  بجهة ، الغذائية المواد وتبريد وتجهيز وتعبئة فرز محطة

 شومان محمود ابراهيم رمضان/ بملك الجمل

 ، بقاله عن 84985 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج مصطفى محمد زنباع -  66

 ناجى مصطفى ناجى صباح/ بملك سنطيس قرية:  بجهة

 تجارة عن 84939 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد على محمد نتاج ابراهيم -  67

 الشيخ حمد ابو عادل/ بملك سنطيس:  بجهة ، خرده معادن

 عن 84964 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا صبرى عبير/ د صيدلية -  68

 هللا عطا محمد رجب مسعد/ بملك سنطيس:  بجهة ، صيدلية



 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

 اجهزه بيع عن 84966 برقم 20190407 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران عطية بدوى عطية -  69

 شهاب محمد عوض كريمه/ بملك الوكيل شارع:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما كهربائية

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى عبدالمقصود عبدالعاطى جمال - الخراطيم لكبس هنداوى جمال -  70

 محمد محمد/ بملك الدينى المعهد شارع اخر شبرا:  بجهة ، هيدروليك خراطيم كبس مخرطة عن 85070 برقم 20190415

 ابوخشم محمود

 قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسكر محمود هاشم ابراهيم محمود - والزيوت السيارات غيار لقطع عسكر -  71

 منصور خليفه محمود/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، والزيوت السيارات غيار قطع تجارة عن 84920 برقم 20190401 فى

 درهاب

 تعبئة عن 84917 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمد السيد محمد -  72

 السيد عبدالوهاب محمد السيد/ بملك الشونه:  بجهة ، سكر

 عن 85031 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى عبدالمقصود بدران سعيد -  73

 الشرقاوى اسماعيل محمد السعيد/  بملك االبراهيميه:  بجهة ، وبويات حدايد

 تجارة عن 85019 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر محمد احمد طه محمد -  74

 بدر محمد احمد طه/  بملك البرنوجى المناصير كوم:  بجهة ، زراعية محاصيل

 عن 85079 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف رزق عبداللطيف معتز -  75

 محمد عبدالرحمن عبداللطيف محمد/ بملك الشرطه مخبز امام البسيونى ارض والتعمير االنشاء خلف:  بجهة ، سيارات دوكو ورشة

 مركز عن 85108 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى غازى لطفى ابراهيم -  76

 عمرو على حامد/ بملك الدلنجات طريق اول بورسعيد شارع الغرب:  بجهة ، بيطرية ادوية وتداول بيع

 عن 85114 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى على السيد محمود امانى -  77

 عنتر مرسى محمد محمد مرسى عنتر/  بملك العنب نكال:  بجهة ، المواشى لتربية حظيرة

 تحضير عن 85124 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعناعى السعيد محمد محمود -  78

 النعناعى السعيد محمد/ بملك الفكرية المدرسة خلف الجديده ادمون تقسيم:  بجهة ، وعصائر غازية ومياه ومشروبات مأكوالت

 حظيرة عن 85064 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعداوى حسين محمد سنيه -  79

 رمضان مبروك محمد/  بملك حفص:  بجهة ، مواشى

 مركز عن 85066 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد هللا فتح نزهة -  80

 الحداد على محمد اسماعيل/  بملك الشاذلى عبدالسالم شارع كالس رويال برج:  بجهة ، دهانات

 قطع عن 85087 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصفتى درويش مصطفى جمال -  81

 البرماوى عبدالواحد احمد فايزه/ بملك الكوم ارض:  بجهة ، توك توك غيار

 كافتيريا عن 84765 برقم 20190421 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صفار محمد محمد على عماد -  82

 هديب محمد واسماء هديب محمد اسراء/ بملك الشط شارع:  بجهة ،

 سجائر عن 85178 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين حسين سعد الدين عالء -  83

 شاهين احمد حمدى محمد/ بملك الصناعيه المدينه االبراج شارع:  بجهة ، جافه وحلويات

 عبي عن 85169 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان عبدالعزيز احمد عبدالعزيز -  84

 موسى على فؤاد/  بملك شبراريس:  بجهة ، رخام

 حظيرة عن 84994 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيص قطب كامل حسين -  85

 العيص قطب كامل قطب/ بملك االنعام ششت:  بجهة ، مواشى



 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

 بقاله عن 84969 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى حسين محمد احمد محمد -  86

 الجندى محمد احمد ناهد/ بملك فيشا:  بجهة ،

 عن 85000 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدهللا محمد فتحى المهدى محمد -  87

 فتحى المهدى محمد عامر/بملك الشقاف ابو الجمهورية شارع:  بجهة ، منزلية ادوات معرض

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبوب لتجارة هللا ضيف - هللا ضيف عبدالحميد لملوم محمد -  88

 هللا ضيف عبدالحميد لملوم فرج/ بملك محفوظ نجيب قرية:  بجهة ، حبوب تجارة عن 84943 برقم 20190403

 عن 84979 برقم 20190407 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمروش ناجى محمود رفاعى محمد -  89

 على للرقابة العامه الهيئة لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 ابوحزيمه بسيونى نبيل/ بملك الخوالد:  بجهة ، والواردات الصادرات

 ، مفروشات عن 85112 برقم 20190418 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قاسم محمود قاسم -  90

 فراج فوزى صالح السيد/ بملك العربية الوحدة شارع:  بجهة

 عن 85140 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمنهورى سعد محمد سعيد محمد -  91

 الدمنهورى سعد محمد سعيد/  بملك الثالثين عزبه الوكيل منشاه:  بجهة ، مواشى حظيره

 عن 84926 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عبدالرحيم ابواليزيد محمد -  92

 السيد عبدالهادى اشرف/ بملك الحرية صفط:  بجهة ، حالقه صالون

 بقاله عن 85049 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه  ابراهيم رشاد رمضان نجاح -  93

 عبده مبروك عبدالمطلب جمال/  بملك الضهريه:  بجهة ،

 اسقف عن 85030 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى احمد سيد محمد عمرو -  94

 الخولى احمد سيد احمد محمد اسالم/  بملك البهى:  بجهة ، عمومية مقاوالت و معلقه

 جراج عن 85024 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيبه محمد محمود حسين محمود -  95

 هابوفاطم مرسى سعد حمدى/  بملك الفكرية مدرسه شارع ادمون ارض:  بجهة ،

 حدايد عن 85033 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى  هللا فتح محمود نورهان -  96

 مصطفى محمد على عبدالرحمن/  بملك رمسيس قريه:  بجهة ، وبويات

 حدايد عن 85033 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى هللا فتح محمود نورهان -  97

 مصطفى محمد على عبدالرحمن/  بملك رمسيس قريه:  بجهة ، وبويات

 مكتب عن 85082 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى محمد عبدهللا سالمه -  98

 غالى عوض محمد عبدهللا/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، تصدير

 ، صيدلية عن 85177 برقم 20190424 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى داليا/ د صيدلية -  99

 حسوب خطاب هللا فتح نجوى/ بملك الجمهورية شارع من الجديد الجامعه برج خلف مستجد شارع:  بجهة

 كماليات عن 84916 برقم 20190401 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم عبدهللا احمد عبدهللا -  100

 غنيم احمد عبدهللا احمد/ بملك الجديد الكوبرى بجوار غزال زاوية:  بجهة ، سيارات

 معرض عن 85093 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السلماوى احمد على منى -  101

 البحيرى محمد سعد ناجى/ بملك ديروط:  بجهة ، سيارات

 حظيرة عن 85118 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طايل محمد مبروك سمير -  102

 حسن طايل ابرهيم رجب/ بملك لقانه:  بجهة ، مواشى



 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

 ، بقاله عن 85130 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد نعيم اشرف -  103

 زيدان عبدهللا محمد نعيم/ بملك ابودره:  بجهة

 حظيرة عن 85163 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حربى السيد عبدالعاطى هيام -  104

 خليفه مبروك ابراهيم محمد/  بملك قراقص:  بجهة ، مواشى

 عن 85167 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى السيد مصطفى فوزى احالم -  105

 موسى السيد مصطفى فوزى/  بملك دسوق موقف بجوار:  بجهة ، االنترنت خدمات فيماعدا كهربائية اجهزة

 عن 84944 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عيساوى عبدالعزيز عبدهللا -  106

 خالد هللا جاب مسعود/ بملك محفوظ نجيب قرية:  بجهة ، جزارة

 رده بيع عن 85078 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دميس خليل عسران محمود -  107

 دميس خليل عسران/ بملك ابوخراش:  بجهة ، بالجمله

 عن 72050 برقم 20190415 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد عجمى مصطفى محمد -  108

 سليم محمد احمد على/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، نارية ودراجات سيارات تجارة معرض

 عن 85053 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدهللا ابراهيم عوض محمد -  109

 ابراهيم عوض ابراهيم نجوى/  بملك االرز مضرب مساكن 11عمارة خلف النهضة شارع11:  بجهة ، ميكانيكا ورشه

 مكتب عن 85056 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى خميس فتحى خميس -  110

 حجازى السيد مرعى فرحات/  بملك النقراش:  بجهة ، وكهربائية ميكانيكية وتوريدات مقاوالت

 خدمات عن 85025 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسمر محمد حسن سماح -  111

 سويلم جمال محمد/  بملك امليط:  بجهة ، محمول

 عن 85028 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نايل محمد حمدان عبدالهادى اسالم -  112

 نايل حمدان عبدالهادى/  بملك ديروط المفتش عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 84923 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف ابراهيم محمود رضا -  113

 الشافعى السيد محمد سربا/ بملك قراقص:  بجهة ، بالعموله الخشنه النخاله تجارة

 ، بقاله عن 84946 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد هشام محمد -  114

 غريب محمد عواطف/ بملك رمسيس ش:  بجهة

 عن 84958 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيبه مصطفى عبدالمحسن عادل -  115

 شيبه مصطفى عبدالمحسن/ بملك قرطسا تبع شيبه عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85039 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى عيد الدين حسام -  116

 السعدنى رجب محمد هاله/ بملك معنيا طريق اول بورسعيد شارع امتداد:  بجهة ، والركنيات الستاير ولوازم اكسسوار

 بقالة عن 85010 برقم 20190409 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان حسين على عوض حنان -  117

 سعيد علوانى احمد محمد/  بملك مساعد كفر:  بجهة ،

 حدايد عن 85014 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى سعد على محمد -  118

 االبشيهى رجب نصر/  بملك الكهرباء محطة بجوار دمتيوه مدخل اول:  بجهة ، وبويات

 عن 85102 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحفيظ عبدالستار شيماء -  119

 عبدالغفار دمحم عبدالعاطى شحاته/ بملك ابوالشقاف الطباخ عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85164 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحراوى عبدالحميد عبدهللا محمد -  120

 الشيخ على الصافى ساميه/  بملك كفرالواق عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة



 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

 زيوت عن 85120 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى محمد فوزى محمد -  121

 عاشور بسيونى جالل احمد/ بملك الشرم:  بجهة ، وشحوم

 مالبس عن 84986 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ركيبه جابر سعيد رجب -  122

 رمضان محمد حسام/ بملك العاليا:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 85076 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحال عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرحيم -  123

 عبدربه هللا فتح فاضل ليلى/ بملك معنيا:  بجهة ، اعالف عن

 بيع عن 85095 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى حسن محمد الدين عالء -  124

 االرثوذكسية القبطية الخيرية الجمعية/ بملك عرابى احمد ش 31:  بجهة ، نظارات

 85041 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه قطب عبدالغنى محمد مصطفى -  125

 عبدالغنى محمد مصطفى نور/ بملك الواق كفر سالمه عزبة:  بجهة ، البان وانتاج مواشى حظيرة عن

 عن 85011 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويد عبدالعزيز السيد يسرى بسمه -  126

 سويد عبدالعزيز السيد يسرى/  بملك االنعام ششت:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85012 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش محمد منشاوى مرسى احمد -  127

 حشيش محمد منشاوى مرسى/  بملك دمنهور ابوالمطامير طريق:  بجهة ، كافتريا

 الى مخبز عن 85121 برقم 20190421 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاميه مصطفى احمد عاليه -  128

 النشار عبدالستار حلمى حمدم/  بملك نكال جزيرة:  بجهة ،

 ، بقاله عن 85090 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبيض شعبان ابراهيم هدي -  129

 ابوعجيله عبدالسالم رتيبه/ بملك الوكيل منشاه دربك تبع القرداحي عزبه:  بجهة

 عن 85103 برقم 20190417 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى شحاته عبده فتوح عبده -  130

 محمود محمد نصر محمود/ بملك الستمائة عزبة:  بجهة ، واسمده مبيدات

 بيع عن 84978 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان محمد توفيق فاروق فايزة -  131

 عيسى محمود محمد محمود/  بملك دعبيس عزبه:  بجهة ، مثلجات و كريم ايس

 عن 84941 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر عطا عبدالعظيم محمد عزت -  132

 بدر عطا عبدالعظيم محمد صبرى/ بملك دنشال:  بجهة ، افرنجى مخبز

 بقاله عن 84987 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواحلى كامل طلب وطفه -  133

 السواحلى كامل طلب السواحلى/ بملك دقدوقه:  بجهة ، تموينية

 وتجهيز فرز عن 71855 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفحام سعد حسن كريم -  134

 الفحام ابوبكر سعد حسن/  بملك عيسى حوش فرهاش طريق العرقوب:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتعبئه

 ، احذيه بيع عن 85071 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس لياس نبيل مالك -  135

 مرقص بولس الياس نبيل/ بملك سنهور:  بجهة

 عن 85083 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمد عبدالمنعم احمد حسن -  136

 البوهى عبدربه احمد وهبه/ بملك الراهبات شارع:  بجهة ، حريمى وشنط احذية

 85153 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى حسين محمد مبروك محمد محمود -  137

 عفش عمر مصطفى محمد/ بملك ابوالمطامير طريق من متفرع:  بجهة ، مكتبة عن

 عن 84928 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوقريبه اسماعيل خميس صالح -  138

 ابوقريبه اسماعيل خميس/ بملك الخوالد:  بجهة ، بقاله



 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

 ، بقاله عن 85050 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد هللا فتح حامد يحى احمد -  139

 سعيد هللا فتح حامد هللا فتح/  بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة

 تعبئه عن 85022 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى محمود حنفى حميده -  140

 منصور ياقوت فتحى فايز/  بملك سنطيس االبراهميه منشية بك عامر:  بجهة ، يدوى نباتيه زيوت

 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  لالعالف الحفناوى) الحفناوى عبدالسالم اسماعيل محمد -  141

 الحفناوى عبدالسالم اسماعيل عصام/  بملك الجديده السعيديه:  بجهة ، جمله اعالف بيع محل عن 85004 برقم 20190409

 منظفات بيع عن 85137 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بندق محمد سعيد محمد -  142

 احمد اسماعيل سوسن و الحفناوى اسماعيل عبدالمنعم/  بملك التقوى مسجد بجوار قريطم جالل ش:  بجهة ،

 عن 85139 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومندور احمد عبدالرحمن منصوره -  143

 ابومندور محمود فتحية/  بملك الحرية صفط:  بجهة ، بقالة

 عن 85147 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمد محمود سمية -  144

 مرسى محمد شوقى سوزان/ بملك الميرى ارض البشرى سليم ش الحسن برج:  بجهة ، اسنان طب مستلزمات

 كافيه عن 85155 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مالك رمضان محمد على محمد -  145

 الشيخ محمد محمد محمد/ بملك فرنوى قرية:  بجهة ،

 عن 85062 برقم 20190414 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاويش اسماعيل محمد اسماعيل -  146

 حرحش بهنسى يوسف ثناء/  بملك ابوشلوع محمود شارع شبراخيت مدينة مجلس امام 6:  بجهة ، تحاليل معمل

 تجاره عن 85059 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى ابراهيم على بكرى -  147

 الصفتى حامد احمد محمد/  بملك ديروط:  بجهة ، زراعيه مبيدات و اسمده

 ادوات عن 85068 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم محمد -  148

 الزنقلى احمد صالح محمد/ بملك محلتصا:  بجهة ، منزلية

 بجهة ، مطعم عن 85085 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعود احمد فوزى منى -  149

 الحصرى محمد محمود/ بملك العنب نكال: 

 عن 85151 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد خليفه عبدالعظيم اسامه -  150

 احمد سيد خليف عبدالعظيم عماد/ بملك لزوي عزبة:  بجهة ، والفاكهه الخضروات لحفظ ثالجه

 مواد عن 85179 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعظيم كمال مها -  151

 ابوالعنين حسنى عوده محمد/ بملك العقاد عباس قرية:  بجهة ، غذائية

 حظيرة عن 84973 برقم 20190407 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد بدر زكى السيد رضا -  152

 محمد هللا فتح ممدوح/  بملك سنهور تبع سعيد منشاه:  بجهة ، مواشى

 حداده عن 84968 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ عيسى احمد محمود -  153

 مشرف احمد حسن/ بملك كشك عوض:  بجهة ، مناجل

 منزلية ادوات عن 85142 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد ذكى احمد سمير -  154

 قرقر عبدالعزيز محمد عادل/ بملك ابوهواش كوبرى:  بجهة ، ومفروشات

 عن 84925 برقم 20190402 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين ابراهيم على سعيد مصطفى -  155

 دحروج عبدالعزيز عبدالخالق ياسر/ بملك النشو:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص استصدار بعد وذلك رياضيه العاب صاله

 عن 85048 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعلوك ابراهيم محمد ابراهيم -  156

 زعلوك عبده ابراهيم محمد على/  بملك االرشاد ارض 24عقار:  بجهة ، قصب معصرة



 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

 مصنع عن 85047 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم ابراهيم رشا -  157

 غبلاير لطفى اديب/ بملك البارود ايتاى غرب الكهرباء شبكة بجوار:  بجهة ، ومصاصه بومبون حلويات

 عن 85044 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه رمضان اسماعيل رانيا -  158

 الغنيمى نعيم عوض محمد/ بملك حمور منشأة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مصنع عن 84913 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل عبدالعزيز صبحى منال -  159

 عبدالعزيز صبحى اشرف/ بملك شبراخيت طريق اول:  بجهة ، الالزمه التراخيص استصدار بعد - البالستيك منتجات تدوير اعاده

 نوفل

 عن 85018 برقم 20190409 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى حسن سالمه الدين حسام -  160

 حجازى عبدهللا حسن سالمه/  بملك امليط:  بجهة ، الفاع مصنع

 عن 85005 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السودانى محجوب سعيد حماده -  161

 شعير ابراهيم محمد هنيه/  بملك السعيد منية:  بجهة ، موبيليا نجاره ورشه

 عن 84999 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاهد عبداللطيف عبداللطيف محمد -  162

 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم سلوي عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، تشطيبات مقاوالت

 ، بقاله عن 85063 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعمور العزيز عبد روحات -  163

 الجزراوي السيد محمود محمود سماره و شيرين و صفاء و عالء و تهاني و وحيد/ بملك منجود ابو:  بجهة

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير لالستيراد المصطفى - بخيت ممدوح محمد مصطفى -  164

 والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن 85109 برقم 20190417

 بخيت ممدوح محمد ابراهيم/ بملك المهنى التدريب شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامه الهيئة لذلك المنظمه

 بيع عن 85131 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم فوزى ناصر ياسمين -  165

 محمد الدين جمال على اسامه/ بملك عرابى احمد شارع:  بجهة ، نجف

 عن 85156 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك الصاوى احمد محمد منى -  166

 الصعيدى عبدالكريم السيد البدرى/  بملك الرجايبه عزبه:  بجهة ، اعالف مصنع

 عن 85058 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغازى احمد احمد محمد ايمان -  167

 الزميتى عبدالغفار صالح عبدالغفار/  بملك فيشا قرية الجديه السعيديه الضبيشه كوبرى:  بجهة ، البان مصنع

 عن 84989 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد عبدالهادى هدير -  168

 نوار عبدالحميد السيد محمد/ بملك نديبه:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 84972 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبنى خليفه عبدالمنعم محمد ضياء -  169

 خليفه عبدالمنعم محمد/ بملك سالمه منشية الشريعه ارض:  بجهة ، ماركت سوبر

 تجارة عن 85128 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر هللا فتح فايز حنان -  170

 احمد عزت محمد ايمن/ بملك عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، اعالف

 ، بقاله عن 85077 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محفوظ سعيد رشا -  171

 عامر هللا فتح زهران حسن محمد/ بملك عقبه سيدى البركة عزبة:  بجهة

 عن 85073 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكين عبدالسالم عوض عبدالسالم -  172

 القاضى محمد محمود حلمى/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، جزارة

 عن 85119 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض العابدين زين محمد محمود -  173

 عوض احمد العابدين زين محمد/ بملك لقانه:  بجهة ، مواشى حظيرة



 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

 عن 85141 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطويل عبدالمعطى سعد فاروق -  174

 الطويل عبدالمعطى سعد كرم/ بملك - 600 ع- بسنتواى عزب:  بجهة ، االلبان الدرار مواشى حظيرة

 ورشة عن 84914 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمخ السيد فؤاد مسعود فؤاد -  175

 شمخ السيد فؤاد مسعود/ بملك الصناعية المدينه:  بجهة ، لحام

 عن 84930 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوورده ابراهيم بسيونى محمد -  176

 عامر السيد محمد عبدالفتاح حماده/  بملك البحر شارع اريمون:  بجهة ، محمول خدمات

 84931 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر بسيونى عبدالرازق صبحى ساميه -  177

 الزواوى السيد محمود/ بملك اريمون الغاسوله عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة عن

 عن 85042 برقم 20190410 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالمنعم محمد راوية -  178

 ابودميس خليل ابراهيم/ بملك ابوخراش:  بجهة ، حيةص ادوات

 فول مطعم عن 85040 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد زكى عوض سمير -  179

 ابوزيد عوض زكى عوض/ بملك الحبشى منشية 12 بوابة الجديد الموقف امام:  بجهة ، وفالفل

 عن 85013 برقم 20190409 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القنجه الدين تاج محمد محمد وائل -  180

 حربى على يس على/  بملك الضهريه النشابى عبدهللا شارع:  بجهة ، منزلية ادوات

 كافيه عن 85002 برقم 20190408 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد سعيد على عبده مصطفى -  181

/  بملك بالبحيرة الرياضة و بالشباب للعاملين الرياضية للجنة التابع الشباب نزل بجوار االستاد سور 3و 2 رقم محل:  بجهة ،

 الرياضة و الشباب مديرية

 مالبس عن 85174 برقم 20190424 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالفتوح كمال احمد ايمان -  182

 عبدالجواد يونس مصطفى/ بملك الحرية صفط:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 حظيرة عن 84957 برقم 20190404 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبروك محمد يحيى سهام -  183

 حجازى عبدالعزيز على اسالم/ بملك قراقص:  بجهة ، مواشى

 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الحبوب و لالعالف قوطة) قوطه عوض محمد احمد -  184

 قوطه السيد عوض محمد/  بملك السعيديه:  بجهة ، حبوب و عالفه عن 85003 برقم

 تجارة عن 85154 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالريش امبارك محمد حميده -  185

 محمد عبدالعظيم مسعود بسكوته/ بملك القضيب شارع من متفرع شارع:  بجهة ، خرده

 مكتب عن 85166 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى على لطفى احمد -  186

 شلبى على لطفى/  بملك نكال كفر:  بجهة ، ومقاوالت هندسى

 عن 85171 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطبل على محمد ابراهيم سعديه -  187

 برعى عبدالعزيز راغب احمد/  بملك االوقاف منشاه تبع الوسطى عزبة:  بجهة ، بقالة

 عن 84971 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنور هللا رزق محروس هللا رزق -  188

 هللا رزق محروس ورثه/  بملك شبرا الدينى المعهد شارع 33:  بجهة ، مفروشات تجاره

 عن 85016 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان محمود رمضان محمد -  189

 رضوان محمود رمضان/  بملك بحرى جبارس:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا مستورده جاهزة مالبس تجارة

 عن 84936 برقم 20190403 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى على احمد محمود وفاء -  190

 البتانوتى السيد فؤاد عبدالحكيم/ بملك الخزان منشأة نفره قرية:  بجهة ، مواشى حظيرة



 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

 استيراد عن 84938 برقم 20190403 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد زغلول محمد -  191

 - والواردات للصادرات العامه الهيئه لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرو 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير

 شحاته حامد بسيمه/ بملك البورصه شارع:  بجهة ، المحاصيل وجمع لالنتاج وزراعتها االراضى واستصالح الزراعية والتنمية

 الغباشى

 بيع عن 84974 برقم 20190407 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالحميد طه احمد -  192

 الدوسى احمد احمد محمد هانى/  بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، كاوتش

 عن 85176 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العربى حسين ابراهيم على ابراهيم -  193

 سلمان حميده محمود/ بملك الصديق ابوبكر ش 4:  بجهة ، مكتبة

 84919 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحدينى عبدالرحمن عبدالسالم محمد -  194

 الحدينى محمد طه محمد/ بملك قرطسا الحدينى عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة عن

 ، كافيه عن 85055 برقم 20190411 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمس على حسن خالد -  195

 االبشيهى ابواليزيد محمد/   بملك الكالف ارض مستجد شارع شبرا:  بجهة

 تجارة عن 85037 برقم 20190410 فى قيد ، 140000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس سيدال محمد اسامه -  196

 عبدهللا فاضل محمد هادى/ بملك عرابى احمد شارع من - البندر سوق - الوكيل عمر شارع:  بجهة ، احذيه

 بقالة عن 85008 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التحفه عبدالمجيد محمد منال -  197

 محرم سليمان يحيى ورثه/  بملك مستناد كفر:  بجهة ، تموينيه

 عن 83944 برقم 20190416 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فرحات عزيزى حمدان -  198

 السيد فرحات عزيزى محمد/ بملك فرنوى عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85088 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالحسنين شريف راضى محمد -  199

 شرشوح مرسى محمد محمود/  بملك الشعراوى متولى محمد شارع:  بجهة ، باله مالبس بيع محل

 ورشة عن 85110 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى جاد احمد جاد اتهم -  200

 عبدالعزيز سالم عبدالستار/ بملك معنيا طريق اول:  بجهة ، نجارة

 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد احمد عبدالشافى بحر رضى -  201

 حسن عبدالمحسن السيد/ بملك الحكيم توفيق قرية:  بجهة ، حديث رى شبكة محل عن 85150

 ثالجه عن 84935 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هديب عويس حسين عبدالسالم -  202

 عويس حسين عبدالسالم محمد/ بملك الصدر خلف عبدالسالم بن العز شارع:  بجهة ، الغير لحساب تبريد

 عن 84952 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عبدالقوى عبدالحليم سهير -  203

 عيد عبدالحليم محمود محمد/ بملك امليط الزاويه ش:  بجهة ، وحبوب اعالف تجارة

 عن 73299 برقم 20190422 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعفان محمد حمدى فوزى محمد -  204

 بجوار السجاد معرض امام اسكندرية القاهرة الزراعى الطريق:  بجهة ، الزراعية االالت معدات وتجميع معادن تشكيل مصنع

 سعفان محمود فوزى ايمن/ بملك المخزن

 عن 84998 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر عيساوى حسن ماضى شيماء -  205

 فتحى المهدى محمد عامر/  بملك ابوالشقاف الجمهوريه شارع:  بجهة ، مستعمله سيارات معرض

 مصنع عن 84947 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمح يوسف رمضان محمد -  206

 غنيم رمضان احمد ايمان/  بملك فراولو:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص استصدار بعد وذلك بالستيك اكياس

 تجارة عن 84976 برقم 20190407 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البستاوى احمد على محمد -  207

 البستاوى احمد على محمد/ بملك الزيت مخزن مكان الدر شجرة شارع 1 رقم محل:  بجهة ، وشنط احذيه



 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

 عن 85052 برقم 20190411 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعلوك محمد على مصطفى على -  208

 ناصر توفيق مراد ياسر/  بملك عقبة سيدى ناحية ناصر عزبة:  بجهة ، االلبان الدرار مواشى تربيه

 عن 83179 برقم 20190415 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعال رفعت محمود -  209

 محمد عبدالعال محمود السيد/ بملك - الكشك ع:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85152 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد خليفه عبدالعظيم صبرى -  210

 خليفه عبدالخالق حمدى/ بملك زويل عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85180 برقم 20190428 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على عبدالجليل جمعه ابراهيم -  211

 ابومحمد على محمود فتحية ورثة/  بملك سيناء طور شارع من البحرى الرضوان شارع شبرا:  بجهة ، وفالفل فول مطعم

 ثالجه عن 84912 برقم 20190401 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حزيمه سليمان محمد اميمه -  212

 الشهاوى محمد عبدالحميد رمزى/ بملك العوجا تبع ناصر قرية:  بجهة ، غذائية مواد

 تعبئة عن 40825 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبراشى عبدالعاطى صبحى -  213

 االبراشى محمد عبدالعاطى صبحى/ بملك امليط طريق اول:  بجهة ، الطعام ملح عدا فيما الغذائية المواد

 85045 برقم 20190410 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدنينى محمد اسماعيل عبدالعزيز احمد -  214

 الدنينى محمد اسماعيل عبدالعزيز/ بملك حنفى كوبرى الدنينى عزبة:  بجهة ، ثلج مصنع عن

 عن 85061 برقم 20190414 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب عبدالرحمن راشد سعد احمد -  215

 الخطيب السيد رمضان السيد/  بملك عقبه سيدي بدر عزبه:  بجهة ، افرنجي تنجيد ورشه

 عن 85086 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلمى محمود محمد محمود فخرى -  216

 الديب محمود عبدالجليل/ بملك رمسيس شارع:  بجهة ، رياضية مالبس

 بيع عن 85105 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد محمود عبدهللا محمود -  217

 سليم محمد محمود عبدهللا/ بملك ابوشلوع محمود شارع:  بجهة ، احذيه

 ، بقاله عن 85172 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد يحى ابتسام -  218

 عبدالرؤف احمد عمرو/ بملك غزال زاوية البحر شارع:  بجهة

 حظيرة عن 85157 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنيطه محمد جمعه وليد -  219

 الطالب/  بملك الغابة كفر:  بجهة ، مواشى

 عن 85067 برقم 20190414 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخراشى ابراهيم محمد طارق -  220

 ماجده/ بملك الشاذلى عبدالسالم ش من 40 رقم منزل خلف طالب ابى بن على ش:  بجهة ، زيت وغيار سيارات زيوت تجارة

 محمد اسماعيل عبدالعليم

 عن 84996 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالعزيز سالم خيرى سالم -  221

 نجم السيد محمد سعدية/ بملك البهى - الهاللية عزبة:  بجهة ، المواشى حظيرة

 سوبر عن 84949 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتر على ابراهيم احالم -  222

 شحاته على ابراهيم صبرى/  بملك العنب نكال:  بجهة ، ماركت

 استيراد عن 84980 برقم 20190407 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد عبده محمود -  223

 الصادرات على للرقابة العامه الهيئة لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير

 رمضان محمد عبده محمد/ بملك البحر طريق الخوالد:  بجهة ، تقاوى وتجارة والواردات

 عن 85081 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين فرج عبدالحليم خالد احمد -  224

 حسين عبدالحليم خالد/ بملك البهى قرية السالمية:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس



 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

 عن 85117 برقم 20190418 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرؤف ابراهيم سمير احمد -  225

 لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد

 بالل محمد جابر/ بملك نصار شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات العامة الهيئة

 تجارة عن 85127 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صفار محمد احمد محمد -  226

 نحله عرفه محمد ناديه/ بملك افالقه كوبرى بعد صفار ارض:  بجهة ، الطعام ملح عدا فيما غذائية مواد وتعبئة

 عن 85161 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدالفتاح احمد السعيد احمد -  227

 خليل عباس خليل محمود/  بملك زرقون:  بجهة ، ورده اعالف تجارة

 ، وكافيه مطعم عن 85029 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ محمد نبيل نادر -  228

 قنديل صابر احمد ويحيى وعالء ياسر/  بملك ستارز سيتى برج الحبروك محمود شارع:  بجهة

 عن 85021 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعطوط محمد فتحى محمد وفاء -  229

 زايد على سعيد/  بملك موصلى حاره عمر سيدى شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا مالبس مشغل

 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمهودى محمد عبدالفتاح بدران عبدالفتاح ابراهيم -  230

 عبدالفتاح بدران عبدالفتاح/  بملك فراولو ش:  بجهة ، الفاكهه وتبريد لحفظ ثالجه عن 85032 برقم

 عن 85096 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غراب محمد احمد طه صبرى -  231

 غراب احمد محمد محمود/ بملك معنيا طريق اول غرب:  بجهة ، وعالفه حبوب

 عن 85097 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكبير بهنسى جالل عادل جالل -  232

 الشاذلى مخلوف عبدالسالم/ بملك الصديق ابوبكر شارع 14:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 85100 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل اسماعيل عبدالستار عبدهللا عمر -  233

 هيكل اسماعيل عبدالستار عبدهللا/ بملك الحرية صفط السوق:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس عن

 عن 85135 برقم 20190421 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق حسن عبدالحميد احمد محمد -  234

 سالمة حسن يةعط محمد/  بملك فرنوى:  بجهة ، شحوم و زيوت

 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر سالم انصارى اللطيف عبد زغلول -  235

 صقر سالم اللطيف عبد سعيد/  بملك راضى الغنى عبد عزبة التوفيقية:  بجهة ، مواشى حظيرة عن 85159

 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد على ابراهيم محمد - الزراعية الحاصالت وتجهيز وفرز لتعبئة الصياد -  236

 سعاد/ بملك فرهاش 4 مزرعة:  بجهة ، الزراعية الحاصالت وتجهيز وفرز تعبئة محطة عن 84948 برقم 20190403 فى قيد ،

 سالمه يوسف مصطفى

 تجارة عن 84954 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواش محمد فؤاد انور -  237

 السديمى على سعد سامية/ بملك عقبه سيدى 16 عزبة:  بجهة ، االنترنت اجهزه عدا فيما الكهربائية االجهزه

 عن 85057 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى عبدالقادر على احمد -  238

 اسماعيل ابراهيم سالم محمد/  بملك سنهور:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مقاوالت عن 85127 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صفار محمد احمد محمد -  239

 نحله عرفه محمد نادية/ بملك افالقه كوبرى بعد صفار ارض:  بجهة ، وهدم وبيع شراء - عقارى واستثمار عمومية

 تجارة عن 85170 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات عبدالشافى احمد ايمان -  240

 غازى محمد محمود/  بملك الشريف عزبة:  بجهة ، حبوب

 حظيره عن 84983 برقم 20190407 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن مسعود سنيوره -  241

 السروى محمد جبريل عماد/  بملك الشوكه الكبرى ويصا قريه:  بجهة ، مواشى



 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

 تجارة عن 84988 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم محمد عبدالمنعم محمد -  242

 فايد محمد احمد عبدالرازق تغريد/ بملك المقابر خلف قراقص:  بجهة ، دواجن

 ، بويات بيع عن 84993 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد محمد خالد -  243

 السبعاوى محمد احمد/ بملك لقانه - الرئيسى الشارع:  بجهة

 عن 84961 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور عبدالحميد عبدالمطلب حمدى -  244

 عاشور عبدالحميد عبدالمطلب باسم/ بملك الحرية صفط:  بجهة ، وبويات حدايد

 تشكيل عن 80506 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوام ابراهيم عيد سامح -  245

 النوام ابراهيم عيد محمد/ بملك الكاوتش مصنع بجوار دسوق دمنهور طريق:  بجهة ، معادن

 عن 85148 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد حسن السعيد حسن -  246

 سالم محمد السعيد حسن/ بملك موسى بنى منية:  بجهة ، االلبان وانتاج الماشية لتربية حظيرة

 تعبئه عن 85162 برقم 20190423 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى محمد نصر محمود -  247

 عطا محمد احمد احمد/  بملك الجمهورية شارع من متفرع الجامعة برج شارع:  بجهة ، الطعام ملح ماعدا غذائية مواد وتغليف

 حظيرة عن 84918 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالمنعم خليفه محمد -  248

 شحاته خليفه عبدالمنعم خليفه/ بملك االوقاف منشأة تبع ابوخليفه قرية:  بجهة ، مواشى

 عن 85036 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى ابراهيم السيد ابراهيم -  249

 الشرقاوى السيد ابراهيم السيد/ بملك عطية منية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حجازى عبده حسن احمد) الغذائية المواد و للعطارة حجازى -  250

 كمال سامى/  بملك الجمهورية شارع من متفرع الوحدة شارع:  بجهة ، غذائية مواد و عطارة عن 85017 برقم 20190409

 عبدالونيس الدين

 عن 85069 برقم 20190415 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى توفيق سعد محمود راندا -  251

 عبدالمجيد كامل ابراهيم/ بملك الميناء مساكن خلف:  بجهة ، بقاله

 ، بقاله عن 85092 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصوالحى محمد سعد ابراهيم -  252

 الصوالحى محمد محمد سعد/ بملك لطفى عزبة:  بجهة

 عيادة عن 85111 برقم 20190418 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجويلى كمال عبده مصطفى -  253

 ونس عبدالمطلب محمد ابراهيم عمرو/  بملك الزراعية الجمعية ش جنبواى:  بجهة ، ادوية بتداول يسمح بيطرية

 تجارة عن 85173 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد محمد مغازى امال -  254

 الشال السيد سالمه/ بملك ماهر احمد شارع:  بجهة ، كهربائية اجهزه وتصليح

 عن 85175 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى محمود ابراهيم عزه -  255

 عبدالقوى محمود مقبول يحيى/ بملك ابوالشقاف الطباخ عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 82331 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل عبدالفتاح رمضان منى -  256

 غنيم عبدالحكيم هدى/ بملك زبيده:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 84945 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد عبدالرؤف محمد باسم -  257

 صالح محمد عبدالرؤف محمد اسالم/ بملك شلتوت الشيخ ش:  بجهة ، ماركت هايبر

 ، بقاله عن 84950 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبور محمد السيد سعد السيد -  258

 بملكه المقابر بجوار الجمهورية ش من متفرع الثوره ش:  بجهة



 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

 عن 84956 برقم 20190404 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالسالم ابراهيم ثناء -  259

 فايد احمد رشوان محمد/ بملك قراقص:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، مفروشات عن 85099 برقم 20190417 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبيه امين فليب امين -  260

 امين فليب بيشوى/ بملك الدين محى ش 24 الحرية منشية:  بجهة

 85134 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى عبدالمقصود عبدالتواب باسم -  261

 عمرو حسن الشحات احمد/  بملك الحجناية تبع زويل عزبة:  بجهة ، عالفه عن

 ، مطعم عن 85168 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد حسن محمد -  262

 مقلد رشاد اسالم م بملك المدينة مجلس شارع من متفرع شارع:  بجهة

 اعالف عن 84990 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد ابراهيم محمد -  263

 ابوالسعود محمد عوض صالح/ بملك االبراهيمية:  بجهة ، واسمده

 عن 84991 برقم 20190408 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار حميده سليمان حميده محمد -  264

 على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا وذلك 36فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 النجار سليمان حميده صفوت/ بملك الخوالد:  بجهة ، والواردات الصادرات

 عن 85001 مبرق 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير ابراهيم محمد ناجى عصام -  265

 محمد ناجى/  بملك محفوظ نجيب قريه:  بجهة ، النشاط لهذا الالزمه التراخيص على الحصول بعد شمسيه طاقه اجهزه وتركيب بيع

 خضير ابراهيم

 عن 84959 برقم 20190404 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان قطب مصطفى عبده محمد -  266

 عبدهللا محمد خميس سامح/ بملك ابوخليل عزبة:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 ، بقاله عن 84960 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيومى محمود احمد الخير ام -  267

 الفيومى احمد موسى/ بملك المقابر خلف البلد افالقه:  بجهة

 84977 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االعصر احمد محمد الحسين عبدالرحمن -  268

 االعصر احمد عبدالرحمن احمد/  بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزه مالبس عن

 مكتب عن 85072 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية حماده رشدى محمد منى -  269

 طالب ابى بن على شارع 61:  بجهة ، والطبيه المعمار ومستلزمات الحكومية والجهات والمستشفيات الفنادق مستلزمات توريد

 رضوان محمد الشحات محمود/ بملك

 ، بقاله عن 84929 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى يوسف خطاب يوسف -  270

 مراد رجب ابراهيم محمد/ بملك عقبه سيدى المروحه:  بجهة

 ، بقاله عن 85038 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا احمد عبدالمنعم والء -  271

 النجار محمد محمد سياده/ بملك االجتماعى النادى خلف التحرير شارع:  بجهة

 مطعم عن 85026 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عجالن مرسى محمود -  272

 الخوالقة رجب محمد/  بملك رمسيس شارع:  بجهة ، مشويات

 85027 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف عبدالمعطى السيد جابر معروف -  273

 ابوهدية عبدالجواد السيد/  بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، وطيور مجمدة لحوم بيع عن

 عن 85084 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجالن مرسى السيد سعيد سمير -  274

 عبدالحكيم رجب محمد/ بملك رمسيس ش:  بجهة ، مشويات مطعم

 عن 85089 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحسين سعيد الشيماء/  د ص -  275

 الشواكى هللا فتح ابراهيم يوسف/  بملك اريمون:  بجهة ، صيدلية



 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

 عن 85181 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمود ايمان/د صيدلية -  276

 شاهين خليل محمود عادل/  بملك الصفاصيف:  بجهة ، صيدلية

 عن 85182 برقم 20190428 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافى غنيم على احمد -  277

 و غذائيه منتجات توزيع و القوانين و للوائح طبقا 36 فقره 19 و6 المجموعه ماعدا السلعيه المجموعات جميع التصدير و االستيراد

 عبدالشافي غنيم صابرين/بملك المنشيه/ ش:  بجهة ، رياضيه اجهزه

 عن 84915 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهراوى عبدالعزيز محمد احمد -  278

 الدهراوى عبدالعزيز زكريا رفعت/ بملك سنطيس:  بجهة ، مواشى حظيرة

 و حديد تجارة عن 85060 برقم 20190414 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حالوه احمد حسن نجاة -  279

 تركى مسلم وهبه السيد/  بملك مبارك مساكن 5رقم محل:  بجهة ، صناعية ومواد صاج

 بيع عن 85098 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمخ عطية عبدالعزيز سمير -  280

/ بملك - الدينى المعهد - االزهر جامه بجوار 23 رقم محل - االيواء - المدينه مجلس مساكن:  بجهة ، سيارات وكماليات غيار قطع

 الحصاوى محمود السيد بسينه

 حظيرة عن 85129 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحال عبدهللا على عبدهللا -  281

 النحال عبدهللا عبدهللا احمد/ بملك معنيا:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 85146 برقم 20190422 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك عيسى محمد عبدهللا -  282

 على للرقابة العامة الهيئة لذلك منظمهال والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 سالم عبداللطيف عبدالعزيز/ بملك الروضه ش:  بجهة ، والواردات الصادرات

 مكتب عن 85165 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب محمد فرج محمد محمد -  283

 شعيب محمد فرج محمد/  بملك الزراعية الوحدة شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  الغير لدى وتصنيعها البيطرية االدوية وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشركائها مصطفى رجب فرج امانى -  1

 ديروط:  بجهة ، الغير لدى وتصنيعها البيطرية االدوية وتوزيع تجارة عن ، 85158 برقم 20190423 فى ،قيدت 15000.000

 الحنون محمد محمد اكرم/  بملك

 المطاعم وتشغيل ادارة  ،  شركة   والكافيهات المطاعم وتشغيل الدارة المالكى شركة - وشركاه المالكى حسين محمد رهام -  2

:  بجهة ، والكافيهات المطاعم وتشغيل ادارة عن ، 85126 برقم 20190421 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  والكافيهات

 دعبيس محمود احمد/ بملك 16 رقم العقار الشاذلى عبدالسالم ش من متفرع االنصاف ش

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   84910:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد حمدى احمد   - 1

 0 الفرع هذا للغاء السجل هذا شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   38589:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا خلف مبروك نبيل   - 2

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   72768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعاطى محمد احمد اسالم   - 3

 تاشير طلب بموجب الفرع القيد هذا الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   82580:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطية سلطان عطية اسماء   - 4

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   72760:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم احمد عبدهللا احمد   - 5

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   69203:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى محمود خيرى حسن   - 6

 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   60454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب محمد ثابت محمد   - 7

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 تم   20190402 تاريخ وفى ،   36186:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف شوقى ابراهيم مصطفى محمد   - 8

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190403 ريختا وفى ،   73991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعفان محمد محمود عادل محمد   - 9

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   83676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصباغ احمد محمد على سامية   - 10

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   79878:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى على هللا فتح محروس سهام   - 11

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   33160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جرجس  فؤاد فردريك   - 12

 2019/4/4 بتاريخ 2526 ررقم تاشير طلب بمود االخر الرئيى القيد هذا الغاء

 تاريخ وفى ،   33160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغساالت غيار وقطع الكهربائيه االدوات لتجاره االسمر   - 13

 2019/4/4 بتاريخ 2526 ررقم تاشير طلب بمود االخر الرئيى القيد هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20190404

   20190404 تاريخ وفى ،   33160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغساالت غيار وقطع الكهربائيه لالدوات االسمر   - 14

 2019/4/4 بتاريخ 2526 ررقم تاشير طلب بمود االخر الرئيى القيد هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20190404 تاريخ وفى ،   82937:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم على محمد/  الدكتور صيدلية   - 15

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   55155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه محمد فايز دعاء   - 16

 نهائيا التجارة لتر شطب القيد ا<ه



 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

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   67732:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب محمود محمد رمزى   - 17

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   74036:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى محمد احمد رامى   - 18

 0 التجارة لترك السجل اهذ شطب تم

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   84674:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السرورى على عبدالمولى صباح   - 19

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   84877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السروى محمد جبريل حماده   - 20

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   84710:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخيارى خليل عبدالعاطى روحية   - 21

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   41493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زهره أبو مرسى تركى محمد   - 22

 نهائيا التجاره لترك وذلك 44060 رقم محو بامر االخر والرئيسى الرئيسى القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   57338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين رمضان اسماء   - 23

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   41493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزهره مرسى تركى محمد   - 24

 نهائيا التجاره لترك وذلك 44060 رقم محو بامر االخر والرئيسى الرئيسى القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   81663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى محمد ايمن احمد   - 25

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   75996:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجمى جمعه فكرى ايهاب   - 26

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   25686:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصباغ عبدالمنعم مهدى   - 27

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   54276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه محمود ابراهيم اسامه   - 28

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   66792:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولي علي اسماعيل سالي   - 29

 نهائيا التجاره لترك وذلك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   79170:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر فتحى امين فتحى   - 30

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   58243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البقلى السيد رمضان سعيد   - 31

 نهائيا التجاره لترك وذلك القيد هذا شطب تم

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   55881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم مكرم الفتاح عبد الرجال عز   - 32

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   62787:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم حسن ابراهيم فايزه   - 33

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   68282:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عوض يعقوب ماهر مينا   - 34

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   35340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجزراوى السيد محمود محمود   - 35

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   45431:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه السالم عبد عاطف   - 36

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   84527:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفناوى ابراهيم محمد السيد   - 37

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   59164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان راشد ابراهيم سميرة   - 38

 نهائيا التجارة لترك القيد شطبه تم

  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   39384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق عبدالقادر زينب   - 39

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

 القيد  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   19092:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرحات حسن سعد   - 40

 نهائيا التجارة بترك شطب

 تم   20190415 تاريخ وفى ،   68826:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه   - 41

 68826 برقم والمقيد 3079 برقم المودع الفرع هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20190415 تاريخ وفى ،   68826:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه   - 42

 68826 برقم والمقيد 3079 برقم المودع الفرع هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   83091:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاهين بسيونى اسماعيل صبرى اسماعيل   - 43

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   71209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر هللا فتح زهران حسن محمد   - 44

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   82950:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطاهللا عبدالفتاح محمد جمال حسام   - 45

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   44175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيله ابو السالم عبد محمد   - 46

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   84027:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمياطى السيد عادل محمد صفاء   - 47

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   75742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه ابراهيم طنطاوى ابراهيم محمد   - 48

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   51322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابواسماعيل  عوض نزيهه   - 49

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   40962:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطنطاوى احمد انشراح   - 50

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   74651:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء عبدالحميد   - 51

 74651 تابع برقم والمقيد 4776 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   59132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جعفر محمد احمد امام سوما   - 52

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 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

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   78256:  برقم دهقي سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمران عبدهللا عبدالحميد سعيد عال   - 53

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   76542:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النشار عبدالسالم حلمى محمد احمد   - 54

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   77155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاطى عبد عوض فوزى وليد   - 55

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   74689:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالفتاح محمود صبرى محمود   - 56

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   33871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعدنى عطيه ابراهيم بيومى   - 57

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   61201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجاج جبر علي ابراهيم اسامه   - 58

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   76041:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدماطى شحاته سعيد صحر   - 59

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20190422 تاريخ وفى ،   66135:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البشبيشي حسن عبدالجواد محمد ابراهيم   - 60

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   65019:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد حسين محمد عادل حنان   - 61

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   80099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى عبدالفتاح فوزى احمد   - 62

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ فىو ،   45368:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قمح سعد فتحى صباح   - 63

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   65019:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد حسين محمد عادل حنان   - 64

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   62619:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العساس عبدالعزيز محمد خالد   - 65

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   84195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ترابيس احمد خليل محمد حسن   - 66

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 هذا  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   38858:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا عبدالسالم فتحى   - 67

 التجاره فى الشرعيين الورثه استمرار عدم التاجرمع لوفاه وذلك شطبه تم القيد

 تم   20190424 تاريخ وفى ،   64747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم محمد غنيم عوض/  بيطري طبيب   - 68

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   76679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوصيفه غريب محمد غريب   - 69

 نهائيا التجارة لترك السجل شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   84252:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحليم محفوظ مصطفى محمد   - 70

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   57576:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حشيش حسين عبدالصمد فاديه   - 71

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  77955 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر محمد محمد على عائشه -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  77180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التحفه توفيق نبيل محمود حازم -  2

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

 وفي  72464 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   هابوريش ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم)  الغذائيبة المواد لتجارة ابوريشه -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ

  20190401 ، تاريخ وفي  72464 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   ابوريشه عبدالعزيز ابراهيم)  الجاهزه للمالبس ريشه ابو -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  72393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا عبدالعال احمد بهاء -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  80379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلتوت عبدالمطلب مصطفى رشاد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  77851 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادوسى على محمد عبدهللا ابراهيم -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  82522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزقم عبدالعزيز بسيونى سعيد -  8

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

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  84783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى محمد على خميس محمد -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  84899 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الليثى محمد يوسف محمد -  10

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  83638 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسال عبدهللا السيد محمد السيد -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  84657 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم صدقى سمير حامد -  12

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  70615 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش محمود عبدالمجيد معتمد -  13

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  84678 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم زيدان خميس جمعه -  14

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  77745 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان عبدالغنى صالح محمد محمد -  15

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

 المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  78243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز عبدالخالق شكرى شريف -  16

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

 ، تاريخ وفي  83799 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والزيوت الكاوتش لتجارة المصطفى -حميده محمد السيد زكريا مصطفى -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  77984 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المزين محمد محمود محمد -  18

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  79660 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخوالقه السيد مسعد اسالم -  19

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  71343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفحل هللا فتح فتحى بدران -  20

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20190407 ، تاريخ وفي  71343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الفحل هللا فتح فتحى بدران - للمخلالت الفحل)  -  21

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

  20190407 ، تاريخ وفي  71343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الفحل هللا فتح فتحى بدران - المخلالت لتصدير الفحل)  -  22

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

 المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  76804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قمح الصاوى عبدالفتاح سمير نجالء -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  73068 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  فليفل محمود عبدالحميد محمد -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  78904 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى احمد شحاته حمدية -  25

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  59150 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود ابراهيم تركى ياسر -  26

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  66652 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندي محمد محمد عبدالراضي -  27

  جنيه  4000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  72097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد السيد محمود -  28

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  77569 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار احمد محمد محمد وليد -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  81888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دياب سليمان عبدالمحسن حسام -  30

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  53637 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد عبدالجواد محمد -  31

  جنيه  8000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   لتأشيرا وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  73575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخشاب احمد ابراهيم الدين عالء -  32

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  82782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رويحه حمدى مصطفى منار -  33

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  84930 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوورده ابراهيم بسيونى محمد -  34

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  82050 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السنتريسى ذكى سعيد وفاء -  35

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

 المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  69932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المزين عبده معوض محمود محمد -  36

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  80455 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب محمد صبحى حمدى احمد -  37

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  83361 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات احمد محمد احمد محمود -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  82036 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمنهورى غنيم السيد امال -  39

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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  84049 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان زكريا يوسف احمد -  40

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

 رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  70518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمل عبدالعزيز محمد رمضان منى -  41

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

 رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  72273 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلى السيد محمد عبدالسميع فرغلى -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  84970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه ميخائيل منصور صبرى -  43

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  84655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت احمد السيد عمرو -  44

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  83292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم داود كمال مصطفى محمد -  45

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  79660 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخوالقه السيد مسعد اسالم -  46

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  79693 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ياقوت محمد اللطيف عبد محمد طارق -  47

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  74554 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمدان عبدالسالم نصر على -  48

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  85037 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس السيد محمد اسامه -  49

  جنيه  19000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  84140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد احمد بسيونى عالء -  50

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  83325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكومى يسن رشدى كريمه -  51

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  43360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس ابراهيم هانم -  52

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  81721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشرف عبداللطيف اسالم عبداللطيف -  53

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  78127 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب على احمد فايز هيام -  54

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  74922 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيصار نبوى عبدالفتاح اسماعيل -  55

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  55972 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغول السعيد محمد خميس -  56

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  80788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعداوى حسن عبده احمد سعيده -  57

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

 تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  74651 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء عبدالحميد -  58

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  59517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا رزق محروس عنتر -  59

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  76374 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد رجب محمد -  60

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  79898 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم احمد محمد نصر -  61

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  84913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوفل عبدالعزيز صبحى منال -  62

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  83330 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر احمد على فايز سالمه -  63

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  82193 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار بدوى حسن صبحى مدحت -  64

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

 رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  72999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بربر يوسف محمد اسامه الكريم عبد -  65

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  72999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بربر اسامه عبدالكريم/ د صيدلية -  66

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  83804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان مصطفى عبدالرحمن هشام -  67

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  76872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللبان السيد عبدالعاطى عبدالمنعم -  68

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  74397 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمود محمد فوزى -  69

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  79977 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر سليمان فتحى حماده -  70

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  70977 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ رزق يوسف ابراهيم حنان -  71

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

،  لالما رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  83372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنياوى فتحى الدين عصام مؤمن -  72

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

 رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  80201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفخرانى ابراهيم محمد ابراهيم طارق -  73

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

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  73454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق محمد عبدالسالم مؤمن -  74

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

 المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  84341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالطرابيش عبدالسالم احمد مسعد -  75

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190429 ، تاريخ وفي  80792 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه محمد عاطف دعاء -  76

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهراوى عبدالعزيز محمد احمد -  1

 الدهراوى عبدالعزيز زكريا رفعت/ بملك سنطيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدهللا احمد عبدهللا -  2

 غنيم احمد عبدهللا احمد/ بملك الجديد الكوبرى بجوار غزال زاوية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 80379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت عبدالمطلب مصطفى رشاد -  3

 شلتوت مصطفى رشاد محمد/ بملك الحجنايه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 72768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمد احمد اسالم -  4

 البسومى محمد على/  بملك شبرا الشاذلى عبدالسالم شارع من المتفرع المغطى الصرف خلف البسومى عمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 75771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمد توفيق ابراهيم -  5

 موسى احمد جمعه/ بملك المحكمه شارع 260 عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد السيد محروس هبه -  6

 سعد شحاته عوض شحاته/ بملك الرزيمات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد السيد محمد -  7

 السيد عبدالوهاب محمد السيد/ بملك الشونه ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود محمد نبيل -  8

 محمد عبدالجواد محمود محمد/ بملك الشعراوى قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل عبدالعزيز صبحى منال -  9

 نوفل عبدالعزيز صبحى اشرف/ بملك شبراخيت طريق اول ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت محمد حسن رشاد -  10

 الحويط حسين عباس ابتسام/ بملك ابوشلوع محمود شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزيمه سليمان محمد اميمه -  11

 الشهاوى محمد عبدالحميد رمزى/ بملك العوجا تبع ناصر قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحدينى عبدالرحمن عبدالسالم محمد -  12

 الحدينى محمد طه محمد/ بملك قرطسا الحدينى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالمنعم خليفه محمد -  13

 شحاته خليفه عبدالمنعم خليفه/ بملك االوقاف منشأة تبع ابوخليفه قرية ،:   الـتأشير

 وفي 84920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر محمود هاشم ابراهيم محمود - والزيوت السيارات غيار لقطع عسكر -  14

 درهاب منصور خليفه محمود/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ

 تاريخ وفي 66368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( لالتصاالت عسكر سنتر)  عسكر السيد حمدي عبدالرازق -  15

 عسكر مصطفى حمدى/ بملك الريكو قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 66368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر السيد حمدي عبدالرازق -  16

 عسكر مصطفى حمدى/ بملك الريكو قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ السيد فؤاد مسعود فؤاد -  17

 شمخ السيد فؤاد مسعود/ بملك الصناعية المدينه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 84923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف ابراهيم محمود رضا -  18

 الشافعى السيد محمد سربا/ بملك قراقص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 72768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمد احمد اسالم -  19

 عبدالسالم شارع من المتفرع المغطى الصرف خلف البسومى عمارة ليصبح 1253 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الغاؤه مع البسومى محمد على/  بملك شبرا الشاذلى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 72768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمد احمد اسالم -  20

 عبدالجواد محمد/  بملك للغات الفارابى مدرسة خلف الزراعي اسكندريه-مصر طريق 55 الكيلو ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوظهره صابر ابراهيم كمال عبدالمقصود -  21

 الكحكحى موسى صالح/ بملك الجامعه ميدان خلف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوورده ابراهيم بسيونى محمد -  22

  عامر السيد محمد عبدالفتاح حماده/  بملك البحر شارع اريمون ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر بسيونى عبدالرازق صبحى ساميه -  23

 الزواوى السيد محمود/ بملك اريمون الغاسوله عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 78813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد سالم فايد حماده -  24

 العزازى عبدالحليم حسنين سالم/ بملك الزراعيه الجمعيه شارع ،:   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

 تاريخ وفي 78813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد سالم فايد حماده -الغذائية المواد لتوزيع الصباغ -  25

 العزازى عبدالحليم حسنين سالم/ بملك الزراعيه الجمعيه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقريبه اسماعيل خميس صالح -  26

 ابوقريبه اسماعيل خميس/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالرحيم ابواليزيد محمد -  27

 السيد عبدالهادى اشرف/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 40825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبراشى عبدالعاطى صبحى -  28

 تابع برقم وقيد 2439 برقم اودع بملكه امليط طريق اول كائن غذائيه مواد تعبئه اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

40825 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 40825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبراشى عبدالعاطى صبحى -  29

 االبراشى محمد عبدالعاطى صبحى/ بملك امليط طريق اول ،:   لـتأشيرا

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ابراهيم على سعيد مصطفى -  30

 دحروج عبدالعزيز عبدالخالق ياسر/ بملك النشو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عمران احمد حفظى -  31

  امام عمران احمد حسن/  بملك عياد على شارع شبرا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 84929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى يوسف خطاب يوسف -  32

 مراد رجب ابراهيم محمد/ بملك عقبه سيدى المروحه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى على احمد محمود وفاء -  33

 البتانوتى السيد فؤاد عبدالحكيم/ بملك الخزان منشأة نفره قرية ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 84943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبوب لتجارة هللا ضيف - هللا ضيف عبدالحميد لملوم محمد -  34

 هللا ضيف عبدالحميد لملوم فرج/ بملك محفوظ نجيب قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالرؤف محمد باسم -  35

 صالح محمد عبدالرؤف محمد اسالم/ بملك شلتوت الشيخ ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف خميس محمد محمد عزه -  36

 النور ابو محمد السالم عبد محمد/  بملك الحوته ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عيساوى عبدالعزيز عبدهللا -  37

 خالد هللا جاب مسعود/ بملك محفوظ نجيب قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد هشام محمد -  38

 غريب محمد عواطف/ بملك رمسيس ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محار محمد محمد على االاله عبد -  39

 الحلوانى عبدالقوى السيد سعاد/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عطا عبدالعظيم محمد عزت -  40

 بدر عطا عبدالعظيم محمد صبرى/ بملك دنشال ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 71855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( والتصدير لالستيراد الفحام كريم)  الفحام سعد حسن كريم -  41

 زراعيه حاصالت وتعبئه وتجهيز فرز اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403

 71855 تابع برقم وقيد 2478 برقم اودع الفحام ابوبكر سعد حسن/ بملك فرهاش طريق كائن



 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 20190403 تاريخ وفي 71855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام سعد حسن كريم -  42

 ابوبكر سعد حسن/ بملك فرهاش طريق كائن زراعيه حاصالت وتعبئه وتجهيز فرز اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 71855 تابع برقم وقيد 2478 برقم اودع الفحام

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 82331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل عبدالفتاح رمضان منى -  43

 غنيم عبدالحكيم هدى/ بملك زبيده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 71855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام سعد حسن كريم -  44

 الفحام ابوبكر سعد حسن/  بملك عيسى حوش فرهاش طريق العرقوب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 80710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى حسين على غريب لمياء -  45

 الجوهرى رياض شعبان/ بملك رمسيس شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 78103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بوشعيشعا محمد محمود كارم -  46

  الغول محمد عبدالمقصود محمد/  بملك شادي ابو قهوه خلف الطفل رعايه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالهادى محمد كريم -  47

 مكرم عبدالعزيز ابراهيم سامح/ بملك بقراقص الجديد الطريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمح يوسف رمضان محمد -  48

 غنيم رمضان احمد ايمان/  بملك فراولو ،:   الـتأشير

 وفي 84948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على ابراهيم محمد - الزراعية الحاصالت وتجهيز وفرز لتعبئة الصياد -  49

 سالمه يوسف مصطفى سعاد/ بملك فرهاش 4 مزرعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 82331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل عبدالفتاح رمضان منى -  50

 2482 برقم اودع غنيم عبدالحكيم هدى/ بملك زبيده كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 82331 تابع برقم وقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد زغلول محمد -  51

 الغباشى شحاته حامد بسيمه/ بملك البورصه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد احمد عبدالرحيم -  52

 زهران فراج دعي رمزى/ بملك سنطيس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور احمد محمد خالد حماده -  53

 ابوالنور احمد محمد خالد/ بملك الشعراوى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديب عويس حسين عبدالسالم -  54

 عويس حسين عبدالسالم محمد/ بملك الصدر خلف عبدالسالم بن العز شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 79130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبراشى عبدالعاطى صبحى عبدالعاطى -  55

 حجازى محمد حامد مصطفى/ بملك الجزائر وشارع الفالوجا شارع تقاطع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 84939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد على محمد نتاج ابراهيم -  56

 الشيخ حمد ابو عادل/ بملك سنطيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش محمد فؤاد انور -  57

 السديمى على سعد سامية/ بملك عقبه سيدى 16 عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالسالم ابراهيم ثناء -  58

 فايد احمد رشوان محمد/ بملك قراقص ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جرجس فؤاد فردريك)  والتصدير لالستيراد سمير -  59

 رشاد/ بملك شبرا الدر شجرة  شارع من النهضة بشارع الكائن االخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 دمنهور دائم 33160 تابع قيد و 2245 برقم اودع غساالت غيار لقطع معادن تشكيل نشاطه المغربى عباس

 تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جرجس فؤاد فردريك)  والتصدير لالستيراد سمير -  60

 الطالب/  بملك الشاذلى السالم عبد شارع من مستجد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جرجس فؤاد فردريك) االلكترونية لالضاءة االسمر -  61

 رشاد/ بملك شبرا الدر شجرة  شارع من النهضة بشارع الكائن االخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 دمنهور دائم 33160 تابع قيد و 2245 برقم اودع غساالت غيار لقطع معادن تشكيل نشاطه المغربى عباس

 تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جرجس فؤاد فردريك) االلكترونية لالضاءة االسمر -  62

 الطالب/  بملك الشاذلى السالم عبد شارع من مستجد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فؤاد فردريك -  63

 نشاطه المغربى عباس رشاد/ بملك شبرا الدر شجرة  شارع من النهضة بشارع الكائن االخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 دمنهور دائم 33160 تابع قيد و 2245 برقم اودع غساالت غيار لقطع معادن تشكيل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فؤاد فردريك -  64

 الطالب/  بملك الشاذلى السالم عبد شارع من مستجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فؤاد فردريك -  65

 نشاطه المغربى عباس رشاد/ بملك شبرا الدر شجرة  شارع من النهضة بشارع الكائن االخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 دمنهور دائم 33160 تابع قيد و 2245 برقم اودع غساالت غيار لقطع معادن تشكيل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 33160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فؤاد فردريك -  66

 الطالب/  بملك الشاذلى السالم عبد شارع من مستجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبور محمد السيد سعد السيد -  67

 بملكه المقابر بجوار الجمهورية ش من متفرع الثوره ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر على ابراهيم احالم -  68

  شحاته على ابراهيم صبرى/  بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن عباس احمد عاطف -  69

 محيسن عباس احمد سعيد/ بملك السعيد منيه ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 84951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوزيع للتجارة الزيات - الزيات جبر عبدالحميد على محمد -  70

 الزيات جبر عبدالحميد على مصطفى/ بملك القاضى احمد ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 74810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخيص صالح خالد السيد محمد -  71

 بهاء محمد/ بملك الحبروك محمود شارع كائن العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 74810 تابع برقم وقيد 2502 برقم اودع ابونار الدين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبروك محمد يحيى سهام -  72

 حجازى عبدالعزيز على اسالم/ بملك قراقص ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا صبرى عبير/ د صيدلية -  73

 هللا عطا محمد رجب مسعد/ بملك سنطيس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على صدقى دمين امانى -  74

 الكنفانى محمد عبدالقادر محمد/ بملك كريم سنترال بجوار الكنفانى شارع ،:   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

 ، العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه مصطفى عبدالمحسن عادل -  75

 شيبه مصطفى عبدالمحسن/ بملك قرطسا تبع شيبه عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان قطب مصطفى عبده محمد -  76

 عبدهللا محمد خميس سامح/ بملك ابوخليل عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 79807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالعظيم عادل احمد -  77

 سراج الدمرداش فوزى محمد/ بملك االعظم االمام شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنيخى عبدالحفيظ سامى اسالم -  78

 عامر احمد احمد هدى/ بملك الصاغه عاصى خلف عبده محمد االمام ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالقوى عبدالحليم سهير -  79

 عيد عبدالحليم محمود محمد/ بملك امليط الزاويه ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 74810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخيص صالح خالد السيد محمد -  80

 ابونار الدين بهاء محمد/  بملك الحبروك محمود شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 79807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالعظيم عادل احمد -  81

 سراج الدمرداش فوزى محمد/ بملك االعظم االمام شارع شبرا بدمنهور كائن كهربائيه اجهزه تجارة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 79807 تابع برقم وقيد 2508 برقم اودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84960    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى محمود احمد الخير ام -  82

 الفيومى احمد موسى/ بملك المقابر خلف البلد افالقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور عبدالحميد عبدالمطلب حمدى -  83

 عاشور عبدالحميد عبدالمطلب باسم/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى حسين محمد احمد محمد -  84

 الجندى محمد احمد ناهد/ بملك فيشا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عبده محمود -  85

 رمضان محمد عبده محمد/ بملك البحر طريق الخوالد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 83122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسين عوض عصام سمر -  86

 ابراهيم غازى عبدالعزيز جمال/ بملك المطامير ابو الحديد السكه كائن سيارات غيار قطع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكى احمد اسماء -  87

 التونى عبدالسالم محمد/  بملك قنديل مقهى بجوار الدين صالح شارع 8 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عيسى احمد محمود -  88

 مشرف احمد حسن/ بملك كشك عوض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السيد احمد نبيل السيد -  89

  الديب السيد احمد نبيل/  بملك االتوبيس مسجد خلف شبرا 10 شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنور هللا رزق محروس هللا رزق -  90

  هللا رزق محروس رثهو/  بملك شبرا الدينى المعهد شارع 33 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن مسعود سنيوره -  91

 السروى محمد جبريل عماد/  بملك الشوكه الكبرى ويصا قريه ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبنى خليفه عبدالمنعم محمد ضياء -  92

  خليفه عبدالمنعم محمد/ بملك سالمه منشية الشريعه ارض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد بدر زكى السيد رضا -  93

  محمد هللا فتح ممدوح/  بملك سنهور تبع سعيد منشاه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمد توفيق فاروق فايزة -  94

 عيسى محمود محمد محمود/  بملك دعبيس عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه ميخائيل منصور صبرى -  95

 االنصارى عبدالصادق االنصارى حسين/ بملك ابوالشقاف الجنبيهى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى احمد على محمد -  96

 البستاوى احمد على محمد/ بملك الزيت مخزن مكان الدر شجرة شارع 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى هللا خلف محمد خديجة -  97

  الخيارى هللا خلف محمد مصطفى/  بملك لقانه ابوسعيد قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمد -  98

 ابوحزيمه بسيونى نبيل/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حارس رمضان -  99

  دويدار عبدالحميد محروس عبدالحميد/  بملك اريمون صوابى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعصر احمد محمد الحسين عبدالرحمن -  100

  االعصر احمد عبدالرحمن احمد/  بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران عطية بدوى عطية -  101

 شهاب محمد عوض كريمه/ بملك الوكيل شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 84974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالحميد طه احمد -  102

 الدوسى احمد احمد محمد هانى/  بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وفي 83799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والزيوت الكاوتش لتجارة المصطفى -حميده محمد السيد زكريا مصطفى -  103

 احمد/ بملك شونى رحالت مكتب اخر رئيسى محل افتتاح - 2( ب)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ

 عبدالصادق السيد عبدالرازق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى محمد زنباع -  104

 ناجى مصطفى ناجى صباح/ بملك سنطيس قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 85001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير ابراهيم محمد ناجى عصام -  105

 خضير ابراهيم محمد ناجى/  بملك محفوظ نجيب قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم محمد عبدالمنعم محمد -  106

 فايد محمد احمد عبدالرازق تغريد/ بملك المقابر خلف قراقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالعليم حسن عمرو -  107

 حجازى محمد فتحى نجالء/ بملك االول االدارى الدور مول بالزا برج الشاذلى عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد عبدالهادى هدير -  108

 نوار عبدالحميد السيد محمد/ بملك نديبه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالعزيز سالم خيرى سالم -  109

 نجم السيد محمد سعدية/ بملك البهى - الهاللية عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 71609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح محمد ابراهيم هانم -  110

 غراب عبدالفتاح محمد احمد/ بملك قرطسا غراب عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد مرسى عبدالجيد مرسى -  111

 هللا فتح مرسى عبدالجيد/ بملك ابودره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد خالد -  112

 السبعاوى محمد احمد/ بملك لقانه - الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد النوام سمير نهاد -  113

  يونس محمد عبدالمنعم جمال/ بملك سنهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ركيبه جابر سعيد رجب -  114

 رمضان محمد حسام/ بملك العاليا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 85000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدهللا محمد فتحى المهدى محمد -  115

  فتحى المهدى محمد عامر/بملك الشقاف ابو الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد ابراهيم محمد -  116

 ابوالسعود محمد عوض صالح/ بملك االبراهيمية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حميده سليمان حميده محمد -  117

 النجار سليمان حميده صفوت/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 62019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبحر محمد محمود علي -  118

 مسعود بن عبدهللا شارع 14 المنتوه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر عيساوى حسن ماضى شيماء -  119

 فتحى المهدى محمد عامر/  بملك ابوالشقاف الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواحلى كامل طلب وطفه -  120

 السواحلى كامل طلب السواحلى/ بملك دقدوقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان محمود ابراهيم رمضان احمد -  121

 محمود ابراهيم رمضان/ بملك الجمل ظهر مخلوف الشيخ كفر بناحية العمومية الجمعية امام الزراعى الطريق ،:   الـتأشير وصف، 

 شومان

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 81655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده ابوزيد ابوزيد محمد صالح -  122

 برقم اودع محمد حامد ابراهيم محمد/ بملك قشاش كفر 2 - 1 رقم محل كائن واعالف حبوب فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 81655 تابع برقم وقيد 2592

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 85002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد سعيد على عبده مصطفى -  123

 بالبحيرة الرياضة و بالشباب للعاملين الرياضية للجنة التابع الشباب نزل بجوار االستاد سور 3و 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

  الرياضة و الشباب مديرية/  بملك

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 84999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاهد عبداللطيف عبداللطيف محمد -  124

 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم سلوي عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 81655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده ابوزيد ابوزيد محمد صالح -  125

 حامد مبروك ابراهيم محمد/ بملك شبراخيت قشاش كفر 2-1 رقم محل ،:   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 20190408 تاريخ وفي 84994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيص قطب كامل حسين -  126

 العيص قطب كامل قطب/ بملك االنعام ششت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى احمد سيد محمد عمرو -  127

  الخولى احمد سيد احمد محمد اسالم/  بملك البهى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد عالء -  128

  الشافعى محمد وىعبدالق مروة/  بملك فراولو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التحفه عبدالمجيد محمد منال -  129

 محرم سليمان يحيى ورثه/  بملك مستناد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمود حنفى حميده -  130

  منصور ياقوت فتحى فايز/  بملك سنطيس االبراهميه منشية بك عامر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 62035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد مصباح حسين -  131

 الجمال مصباح حسين على/ بملك غزال زاوية - قنديل على عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 62035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد مصباح حسين -  132

/ بملك غزال زازية المكنه شارع كائن وبارده ساخنه ومشروبات مأكوالت تجهيز اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 خضر محمد عبدالجليل محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى سعد على محمد -  133

 االبشيهى رجب نصر/  بملك الكهرباء محطة بجوار دمتيوه مدخل اول ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمود رمضان محمد -  134

  رضوان محمود رمضان/  بملك بحرى جبارس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى  هللا فتح محمود نورهان -  135

 مصطفى محمد على عبدالرحمن/  بملك رمسيس قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى هللا فتح محمود نورهان -  136

 مصطفى محمد على عبدالرحمن/  بملك رمسيس قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85019    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد احمد طه محمد -  137

  بدر محمد احمد طه/  بملك البرنوجى المناصير كوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عبدالمعطى السيد جابر معروف -  138

  ابوهدية عبدالجواد السيد/  بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنديدى على السيد جمعه -  139

  الشنديدى على السيد محمد/  بملك الشنديدى عزبة ،:   الـتأشير

 تم 20190409 تاريخ وفي 85032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمهودى محمد عبدالفتاح بدران عبدالفتاح ابراهيم -  140

  عبدالفتاح بدران عبدالفتاح/  بملك فراولو ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود محمد بشرى -  141

 عبده السيد احمد عبدالسالم/  بملك احمد الشيخ عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190409 تاريخ وفي 85023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ستيل الماحى) الماحى محمود محمد نعيم محمد -  142

  محمد عبدالعزيز ابراهيم عصام/  بملك المحكمه امام الجمهورية ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 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

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه محمد محمود حسين محمود -  143

  ابوفاطمه مرسى سعد حمدى/  بملك الفكرية مدرسه شارع ادمون ارض ،:   الـتأشير وصف

 20190409 تاريخ وفي 85003    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ،( الحبوب و لالعالف قوطة) قوطه عوض محمد احمد -  144

 قوطه السيد عوض محمد/  بملك السعيديه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب احمد ابوبكر مصطفى -  145

  عيد على محمد فايزة/  بملك البرنوجى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عجالن مرسى محمود -  146

  الخوالقة رجب محمد/  بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل محمد حمدان عبدالهادى اسالم -  147

 نايل حمدان عبدالهادى/  بملك ديروط المفتش عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى محجوب سعيد حماده -  148

 شعير ابراهيم محمد هنيه/  بملك السعيد منية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويد عبدالعزيز السيد يسرى بسمه -  149

 سويد عبدالعزيز السيد يسرى/  بملك االنعام ششت ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 85017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حجازى عبده حسن احمد) الغذائية المواد و للعطارة حجازى -  150

 الدين كمال سامى/  بملك الجمهورية شارع من متفرع الوحدة شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190409

  عبدالونيس

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالمقصود بدران سعيد -  151

  الشرقاوى اسماعيل محمد السعيد/  بملك االبراهيميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى محمد شريف محمد -  152

 البتانونى محمد محمد شريف/ بملك محمد الشيخ كافتريا بجوار التوفيقيه الكوم عزبه ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 85004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( لالعالف الحفناوى) الحفناوى عبدالسالم اسماعيل محمد -  153

 الحفناوى عبدالسالم اسماعيل عصام/  بملك الجديده السعيديه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190409

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 62035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد مصباح حسين -  154

 خضر محمد عبدالجليل محمد/  بملك غزال زاوية المكنه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان حسين على عوض حنان -  155

 سعيد علوانى احمد محمد/  بملك مساعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش محمد منشاوى مرسى احمد -  156

 حشيش محمد منشاوى مرسى/  بملك دمنهور ابوالمطامير طريق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبادى عبدالجواد رمضان ابراهيم -  157

 زبادى ابراهيم عبدالجواد رمضان/  بملك سنهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 76557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد فريد الرحمن عبد سعيد -  158

 غازي مغازي ابراهيم عبدالحليم/ بملك دمسنا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القنجه الدين تاج محمد محمد وائل -  159

 حربى على يس على/  بملك الضهريه النشابى عبدهللا شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعطوط محمد فتحى محمد وفاء -  160

 زايد على سعيد/  بملك موصلى حاره عمر سيدى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمر محمد حسن سماح -  161

  سويلم جمال محمد/  بملك امليط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد نبيل نادر -  162

  قنديل صابر احمد ويحيى وعالء ياسر/  بملك ستارز سيتى برج الحبروك محمود شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن سالمه الدين حسام -  163

 حجازى عبدهللا حسن سالمه/  بملك امليط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عبدالفتاح ابراهيم محمد -  164

 السيد عبدالمنعم محمد عادل/  بملك يوليو 23 شارع من متفرع العزب داود شارع 25 عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 81694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم على صباح -  165

 المزين محمد على رضا/ بملك شرنوب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 79042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد بكر مبروك منى -  166

 قابل عبدالحميد محمود العابدين زين/ بملك العنب نكال طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا احمد عبدالمنعم والء -  167

 النجار محمد محمد سياده/ بملك االجتماعى النادى خلف التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 84059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر محمود محمد يوسف -  168

 شكر محمود محمد/ بملك راغب منشية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالمنعم محمد راوية -  169

 ابودميس خليل ابراهيم/ بملك ابوخراش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد حسب سعيد صباح -  170

 ابوصقر حموده على هانى/ بملك االجتماعية التأمينات امام المحلية الوحده مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم ابراهيم رشا -  171

 غبلاير لطفى اديب/ بملك البارود ايتاى غرب الكهرباء شبكة بجوار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 79042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان بكرالسيد مبروك منى -  172

 قابل عبدالحميد محمود العابدين زين/ بملك العنب نكال طريق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 84767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاويش ابراهيم عبدهللا منسية -  173

 النجولى السيد محمد السيد/ بملك االبحر مخبز امام الدرنسيه الرحمانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 82050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنتريسى ىذك سعيد وفاء -  174

  سلطان حسن فرج خميس/بملك غربال منشاة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى عيد الدين حسام -  175

 السعدنى رجب محمد هاله/ بملك معنيا طريق اول بورسعيد شارع امتداد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد زكى عوض سمير -  176

 ابوزيد عوض زكى عوض/ بملك الحبشى منشية 12 بوابة الجديد الموقف امام ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنينى محمد اسماعيل عبدالعزيز احمد -  177

 الدنينى محمد اسماعيل عبدالعزيز/ بملك حنفى كوبرى الدنينى عزبة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه قطب عبدالغنى محمد مصطفى -  178

 عبدالغنى محمد مصطفى نور/ بملك الواق كفر سالمه عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد محمد اسامه -  179

 عبدهللا فاضل محمد هادى/ بملك عرابى احمد شارع من - البندر سوق - الوكيل عمر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه رمضان اسماعيل رانيا -  180

 الغنيمى نعيم عوض محمد/ بملك حمور منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 81694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم على صباح -  181

 تابع برقم وقيد 2694 برقم اودع المزين محمد على رضا/ بملك شرنوب كائن االلبان النتاج مزرعه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

81694 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 84059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر محمود محمد يوسف -  182

 محمد/ بملك راغب منشأة/  ليصبح 84059 تابع برقم والمقيد 2131 برقم المودع االخر الرئيسى المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 شكر محمود

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى ابراهيم السيد ابراهيم -  183

 الشرقاوى السيد ابراهيم السيد/ بملك عطية منية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابوزيد حامد اميرة -  184

 يونس ابوزيد حامد اسامه/ بملك سكنيده قسم طاهر ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين عبده معوض محمود محمد -  185

 ماجد بن شارع التوبه برج شارع 12 فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمس على حسن خالد -  186

 االبشيهى ابواليزيد محمد/   بملك الكالف ارض مستجد شارع شبرا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى خميس فتحى خميس -  187

 حجازى السيد مرعى فرحات/  بملك النقراش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه  ابراهيم رشاد رمضان نجاح -  188

  عبده مبروك عبدالمطلب جمال/  بملك الضهريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعلوك ابراهيم محمد ابراهيم -  189

 زعلوك عبده ابراهيم محمد على/  بملك االرشاد ارض 24عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 79731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مخلوف محمد سعيد -  190

 خليل محمد مخلوف محمد محمود/ بملك شنديد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعلوك محمد على مصطفى على -  191

  ناصر توفيق مراد ياسر/  بملك عقبة سيدى ناحية ناصر عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 75224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سعيد عيد محمد -  192

  السعيد محسن صباح/ بملك الطفوله رعاية شارع من متفرع الموظفين مساكن شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدهللا ابراهيم عوض محمد -  193

  ابراهيم عوض ابراهيم نجوى/  بملك االرز مضرب مساكن 11عمارة خلف النهضة شارع11 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 80588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالسالم جمعه حمدى -  194

 الفيومى ابراهيم عبدالفتاح/ بملك المهنى التدريب شارع كائن المقاهى لوازم اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

  80588 تابع برقم وقيد 2720 برقم اودع



 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

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 80588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالسالم جمعه حمدى -  195

 الفيومى ابراهيم عبدالفتاح/  بملك المهنى التدريب شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 78907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم هللا فتح دعاء -  196

 بركات عبدالعظيم شاكر محمد/ بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت على محمد اعتماد -  197

 سعيد هللا فتح حامد هللا فتح/  بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه خميس عيسى امانى -  198

  الجمل اسماعيل محمد ابراهيم/  بملك زبيده تبع مظلوم عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد هللا فتح حامد يحى احمد -  199

 سعيد هللا فتح حامد هللا فتح/  بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاويش اسماعيل محمد اسماعيل -  200

 حرحش بهنسى يوسف ثناء/  بملك ابوشلوع محمود شارع شبراخيت مدينة مجلس امام 6 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغازى احمد احمد محمد ايمان -  201

 الزميتى عبدالغفار صالح عبدالغفار/  بملك فيشا قرية الجديه السعيديه الضبيشه كوبرى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب عبدالرحمن راشد سعد احمد -  202

 الخطيب السيد رمضان السيد/  بملك عقبه سيدي بدر عزبه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالقادر على احمد -  203

  اسماعيل ابراهيم سالم محمد/  بملك سنهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 70237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالغنى محمد منصور -  204

 القاضي عبدالمنعم محمد/ بملك القران علوم ش ،:   الـتأشير وصف

 70237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( دياب عبدالغني محمد منصور)  الزراعيه المخصبات و االسمده لتجاره دياب -  205

 القاضي عبدالمنعم محمد/ بملك القران علوم ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى ابراهيم محمد طارق -  206

 محمد اسماعيل عبدالعليم ماجده/ بملك الشاذلى عبدالسالم ش من 40 رقم منزل خلف طالب ابى بن على ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور محمد محمد على عبدهللا -  207

 عمر محمد احمد الزهراء فاطمة/ بملك الزهور حى 66 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى ابراهيم على بكرى -  208

 الصفتى حامد احمد محمد/  بملك ديروط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد هللا فتح نزهة -  209

  الحداد على محمد اسماعيل/  بملك الشاذلى عبدالسالم شارع كالس رويال برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى محمود ابراهيم عزه -  210

 عبدالقوى محمود مقبول يحيى/ كبمل ابوالشقاف الطباخ عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالوه احمد حسن نجاة -  211

 تركى مسلم وهبه السيد/  بملك مبارك مساكن 5رقم محل ،:   الـتأشير



 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

 وفي 74978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وقيع محمد عبدالهادى حسن عمار)  الزراعيه الحاصالت لتصدير العمار -  212

 شارع كائن غذائيه ومواد بقاله اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ

 74978 تابع برقم وقيد 2765 برقم اودع بدوى الحسن محمد عماد/ بملك الجزائر

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 74978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية الحاصالت لتجارة العمار -  213

 اودع بدوى الحسن محمد عماد/ بملك الجزائر شارع كائن غذائيه ومواد بقاله اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 74978 تابع برقم وقيد 2765 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى حسين محمد سنيه -  214

 رمضان مبروك محمد/  بملك حفص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم محمد -  215

 الزنقلى احمد صالح محمد/ بملك محلتصا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعمور العزيز عبد روحات -  216

 الجزراوي السيد محمود محمود سماره و شيرين و صفاء و عالء و تهاني و وحيد/ بملك منجود ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 67445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد على مجدى -  217

/ ملك جبريل اوالد العيش خشم بنجع العميد - الحمام كائن زراعيه ومبيدات اسمده اخر رئيسى محل افتتاح -2( ب) ،:   الـتأشير

 عبدالجليل عبدالسالم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 79127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رومية محمد على ايمان -  218

 عبدالمنعم السعيد احمد/ بملك عثمان العزيز شارع شبرا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 74978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وقيع محمد عبدالهادى حسن عمار -  219

 بدوى الحسن محمد عماد/ بملك الجزائر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 54757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حسين ابوالمجد رضا -  220

 بشاره محمد بسيوني احمد محمد/ بملك جالل شارع43 ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 72050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الخولى محمد عجمى مصطفى محمد)  الخولى سنترال -  221

 ناريه ودراجات سيارات تجارة معرض اخر رئيسى محل افتتاح -1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415

  72050 تابع برقم وقيد 2786 برقم اودع سليم محمد احمد على/ بملك الجمهوريه شارع كائن

 تاريخ وفي 72050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الخولى محمد عجمى مصطفى محمد)  والتصدير لالستيراد الخولى -  222

 ناريه ودراجات سيارات تجارة معرض اخر رئيسى محل افتتاح -1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415

  72050 تابع برقم وقيد 2786 برقم اودع سليم محمد احمد على/ بملك الجمهوريه شارع كائن

 العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 72050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عجمى مصطفى محمد -  223

 سليم محمد احمد على/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكين عبدالسالم عوض لسالمعبدا -  224

 القاضى محمد محمود حلمى/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وفي 85070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبدالمقصود عبدالعاطى جمال - الخراطيم لكبس هنداوى جمال -  225

 ابوخشم محمود محمد محمد/ بملك الدينى المعهد شارع اخر شبرا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 83179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال رفعت محمود -  226

 برقم اودع محمد عبدالعال محمود السيد/ بملك الكشك ع كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 83179 تابع برقم وقيد 2793



 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

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 83179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال رفعت محمود -  227

 محمد عبدالعال محمود السيد/ بملك - الكشك ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس لياس نبيل مالك -  228

 مرقص بولس الياس نبيل/ بملك سنهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 68826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه -  229

 مختار محمود عبدالمنعم/  بملك دمنهور-دسوق طريق اول قراقص قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 68826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه -  230

 مختار محمود عبدالمنعم/  بملك دمنهور-دسوق طريق اول قراقص قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى توفيق سعد محمود راندا -  231

 عبدالمجيد كامل ابراهيم/ بملك الميناء مساكن خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية حماده رشدى محمد منى -  232

 رضوان محمد الشحات محمود/ بملك طالب ابى بن على شارع 61 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف رزق عبداللطيف معتز -  233

 محمد عبدالرحمن عبداللطيف محمد/ بملك الشرطه مخبز امام البسيونى ارض والتعمير االنشاء خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى درويش مصطفى جمال -  234

  البرماوى عبدالواحد احمد فايزه/ بملك الكوم ارض ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرحيم -  235

 عبدربه هللا فتح فاضل ليلى/ بملك معنيا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسنين شريف راضى محمد -  236

 شرشوح مرسى محمد محمود/  بملك الشعراوى متولى محمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محفوظ سعيد رشا -  237

 عامر هللا فتح زهران حسن محمد/ بملك عقبه سيدى البركة عزبة ،:   تأشيرالـ

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 83944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فرحات عزيزى حمدان -  238

 السيد فرحات عزيزى محمد/ بملك فرنوى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيض شعبان ابراهيم هدي -  239

 ابوعجيله عبدالسالم رتيبه/ بملك الوكيل منشاه دربك تبع القرداحي عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى محمد عبدهللا سالمه -  240

 غالى عوض محمد عبدهللا/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد عبدالمنعم احمد حسن -  241

 البوهى عبدربه احمد وهبه/ بملك الراهبات شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 65715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفش محمد الطاهر محمد ايمن -  242

 ابراهيم عبدالغنى على احمد/ بملك المحكمه خلف المهنى التدريب شارع 11 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دميس خليل عسران محمود -  243

 دميس خليل عسران/ بملك ابوخراش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فرج عبدالحليم خالد احمد -  244

 حسين عبدالحليم خالد/ بملك البهى قرية السالمية ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين سعيد الشيماء/  د ص -  245

 الشواكى هللا فتح ابراهيم يوسف/  بملك اريمون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن مرسى السيد سعيد سمير -  246

  عبدالحكيم رجب محمد/ بملك رمسيس ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعود احمد فوزى منى -  247

 الحصرى محمد محمود/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 72746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين يوسف حسن هشام -  248

 ناصر ايوب محمد محمود احمد/ بملك معنيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحميد محمد امانى -  249

 دهشان السيد عبدالنبى السيد/ بملك راغب منشأة تبع جماع عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 72746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسين يوسف حسن هشام -  250

 محمد محمود احمد/ بملك معنيا كائن زراعيه حاصالت وتعبئه فرز محطة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 72746 تابع برقم وقيد 2820 برقم اودع ناصر ايوب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود السيد صفاء -  251

 ابراهيم محمود شحاته محمود/  بملك االبعادية تبع صالح منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 83944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فرحات عزيز حمدان -  252

 برقم اودع السيد فرحات عزيزى محمد/ بملك فرنوى عزبة كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 83944 تابع رقمب وقيد 2813

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 83944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فرحات عزيزى حمدان -  253

 اودع السيد فرحات عزيزى محمد/ بملك فرنوى عزبة كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 83944 تابع برقم وقيد 2813 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمد عثمان محمد -  254

 الماحى احمد سيد محمد عديله/ بملك اشليمه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى مصطفى شوقى محمد -  255

 السيد عبدالفتاح محمد سعديه/ بملك افالقه تبع اللواء بنزينة خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى محمود محمد محمود فخرى -  256

 الديب محمود عبدالجليل/ بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيه امين فليب امين -  257

  امين فليب بيشوى/ بملك الدين محى ش 24 الحرية منشية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 55972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول السيد محمد خميس -  258

 عوده فهمى محمود هدى/ بملك يوليو 23 ش مع السوسى ش تقاطع ناحية 12 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى حسن محمد الدين عالء -  259

  االرثوذكسية القبطية الخيرية الجمعية/ بملك عرابى احمد ش 31 ،:   أشيرالـت وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمود عبدهللا محمود -  260

 سليم محمد محمود عبدهللا/ بملك ابوشلوع محمود شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مصطفى مبروك مصطفى -  261

 سليمان محمد على لبنى/ بملك فراولو شارع ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره انصارى السيد محمد ايمان -  262

 السيد سليمان محمد ابوالفتوح/ بملك التجارة مدرسة شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل اسماعيل عبدالستار عبدهللا عمر -  263

 هيكل اسماعيل عبدالستار عبدهللا/ بملك الحرية صفط السوق ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان الزين محمد هناء -  264

 زيدان الزين محمد الزين/ بملك المياه بابور الجيش شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 85106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية للمقاوالت ابوعمر - ابوعمر صالح احمد على سعيد -  265

 صالح على سعيد احمد/ بملك المدينه مجلس جراج خلف المجلده شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190417

،  العنوان ديلتع تم 20190417 تاريخ وفي 85092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصوالحى محمد سعد ابراهيم -  266

 الصوالحى محمد محمد سعد/ بملك لطفى عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحفيظ عبدالستار شيماء -  267

 عبدالغفار محمد عبدالعاطى شحاته/ بملك ابوالشقاف الطباخ عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى جاد احمد جاد اتهم -  268

 عبدالعزيز سالم عبدالستار/ بملك معنيا طريق اول ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 79645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم حسن صالح سعيد -  269

 قاسم حسين صالح/ بملك الهوارى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 74651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء عبدالحميد -  270

 الفحام محمد عبدالحميد عالءالدين/ بملك العرقوب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 74651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء عبدالحميد -  271

 خضار حفظ ثالجه/  ليصبح 74651 برقم والمقيد 1571 برقم المودع الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الفحام عبدالحميد عالءالدين/  بملك العرقوب/  ليصبح عنوانه وتعديل زراعيه حاصالت وتعبئه فرز ومحطة وفاكهه

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكبير بهنسى جالل عادل جالل -  272

 الشاذلى مخلوف عبدالسالم/ بملك الصديق ابوبكر شارع 14 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلماوى احمد على منى -  273

 البحيرى محمد سعد ناجى/ بملك ديروط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام شاكر يوسف/ د صيدلية -  274

 شهاب محمد اسماعيل زكريا/ بملك العمرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى شحاته عبده فتوح عبده -  275

 محمود محمد نصر محمود/ بملك الستمائة عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى غازى لطفى ابراهيم -  276

 عمرو على حامد/ بملك الدلنجات طريق اول بورسعيد شارع الغرب ،:   الـتأشير وصف

 وفي 83799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والزيوت الكاوتش لتجارة المصطفى -حميده محمد السيد زكريا مصطفى -  277

 تجاره ونشاطه الجندى سعيد شعبان بملك شبرا عرب - االسراف عزبه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ

 وزيوت كاوتش

 تاريخ وفي 85109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد المصطفى - بخيت ممدوح محمد مصطفى -  278

 بخيت ممدوح محمد ابراهيم/ بملك المهنى التدريب شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190417



 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

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمد احمد طه صبرى -  279

 غراب احمد محمد محمود/ بملك معنيا طريق اول غرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 44507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد عاشور -  280

  بملكه المياه شركة خلف اسماك حفظ اخر رئيسى محل افتتاح - 2( ب) ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ عطية عبدالعزيز سمير -  281

 محمود السيد بسينه/ بملك - الدينى المعهد - االزهر جامه بجوار 23 رقم محل - االيواء - المدينه مجلس مساكن ،:   الـتأشير

 الحصاوى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 55972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول السعيد محمد خميس -  282

 هدى/ بملك يوليو 23 شارع مع السوسى شارع تقاطع 12 رقم عقار السوسى شارع دمنهور كائن مشويات فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 55972 تابع برقم وقيد 2869 برقم اودع عوده فهمى محمود

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى على السيد محمود امانى -  283

 عنتر مرسى محمد محمد مرسى عنتر/  بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد ابراهيم مرفت -  284

 على عبدالعاطى عبدالنبى حسن/  بملك التعمير و االنشاء خلف الحكيم لقمان شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 74651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء عبدالحميد -  285

 الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء/ بملك العرقوب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 74651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء عبدالحميد -  286

 العرقوب/ ليصبح 74651 تابع برقم والمقيد 4776 برقم المودع االخر الرئيسى المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 المحل هذا الغاء مع غذائيه مواد تعبئه/ ليصبح نشاطه وتعديل الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء/ بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجويلى كمال عبده مصطفى -  287

  ونس عبدالمطلب محمد ابراهيم عمرو/  بملك الزراعية الجمعية ش جنبواى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طايل محمد مبروك سمير -  288

 حسن طايل ابرهيم رجب/ بملك لقانه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض العابدين زين محمد محمود -  289

 عوض احمد العابدين زين محمد/ بملك لقانه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 84370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنيخى اسماعيل صالح محمد -  290

 الطنيخى اسماعيل صالح كمال/  بملك دينار ام دسونس قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض نصر مصطفى خيرية -  291

 رسالن محمد سعيد مصطفى/ بملك الحوته ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤف ابراهيم سمير احمد -  292

 بالل محمد جابر/ بملك نصار شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سليمان محمد سليمان محمد -  293

 الكورانى السيد على عادل/ بملك الكورانى برج الرشيدية ترعة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم محمود قاسم -  294

 فراج فوزى صالح السيد/ بملك العربية الوحدة شارع ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 75384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزوقه بسيونى عطية مسعد -  295

 فرج محمد/ بملك الزراعيه االداره شارع/ ليصبح 75374 تابع برقم والمقيد 483 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 شعيب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 75384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزوقه بسيونى عطية مسعد -  296

 شعيب فرج محمد/ بملك الزراعيه االداره شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل عبدالمعطى سعد فاروق -  297

 الطويل عبدالمعطى سعد كرم/ بملك - 600 ع- بسنتواى عزب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعظيم كمال مها -  298

 ابوالعنين حسنى عوده محمد/ بملك العقاد عباس قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعرج سالم محمد سالم احمد -  299

 مرعى محمد الهادى محمد/  بملك مساعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى محمد فوزى محمد -  300

 عاشور بسيونى جالل احمد/ بملك الشرم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد احمد محمد -  301

 نحله عرفه محمد ناديه/ بملك افالقه كوبرى بعد صفار ارض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 84765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد محمد على عماد -  302

  هديب محمد واسماء هديب محمد اسراء/ بملك الشط شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى عطية ابراهيم بيومى عمرو -  303

 عطية ابراهيم بيومى/ بملك نديبه حمودين عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد احمد محمد -  304

 نحله عرفه محمد نادية/ بملك افالقه كوبرى بعد صفار ارض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخلوف حسين الخالق عبد مبروكه -  305

 احمد سيد الغفار عبد شوقى رضا/  بملك فيشا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 81959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدهللا احمد سيد محمد -  306

 خفاجه السيد احمد صبحي/ بملك الطفل رعايه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر هللا فتح فايز حنان -  307

 احمد عزت محمد ايمن/ بملك عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق حسن عبدالحميد احمد محمد -  308

 سالمة حسن عطية محمد/  بملك فرنوى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 67940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى محمد زكريا محمد -  309

 الشهاوي محمد زكريا محمد يوسف/ بملك شبرا الروضه شارع من كبشه ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاميه مصطفى احمد عاليه -  310

 النشار عبدالستار حلمى محمد/  بملك نكال جزيرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 83837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار محمد قطب عادل -  311

 ابراهيم عبدالناصر/ ملك البرلس الشرقى العياش بلطيم مركز كائن زراعيه واسمده مبيدات وتوزيع تجارة فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 الشيخ كفر التجاري بالسجل قيد و 3870 برقم اودع عبدهللا غازى



 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

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى عبدالحليم سعيد محمود -  312

 سالم زكى امين حربى/ بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال عبدهللا على عبدهللا -  313

 النحال عبدهللا عبدهللا احمد/ بملك معنيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد نعيم اشرف -  314

 زيدان عبدهللا محمد نعيم/ بملك ابودره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصير عبدالحليم احمد سيد اسالم -  315

 الزوبى محمد شعبان/  بملك بحرى جبارس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 84765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد محمد على عماد -  316

 و هديب محمد اسماء و هديب محمد اسراء/ بملك الشط شارع/  الكائن كافتيريا اخر رئيسي افتتاح-1(  ب) ،:   الـتأشير وصف

 84765التابع بالسجل قيد و 2947 برقم اودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بندق محمد سعيد محمد -  317

 احمد اسماعيل سوسن و الحفناوى اسماعيل عبدالمنعم/  بملك تقوىال مسجد بجوار قريطم جالل ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمود محمد محمود -  318

 عبدالسالم محمد عادل و عبدالسالم محمود بكامل/ بملك الرحباية   ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناعى السعيد محمد محمود -  319

 النعناعى السعيد محمد/ بملك الفكرية المدرسة خلف الجديده ادمون تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومندور احمد عبدالرحمن منصوره -  320

 ابومندور محمود فتحية/  بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر اسماعيل محمد اسماعيل -  321

 الخوالقه عبدالسالم واسراء خليفه يونس وفاء/ بملك الصحابه مسجد بجوار الكورنيش ش 4 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبت ابراهيم اسماعيل الصابر -  322

 بسيونى السيد نجاح/ بملك قليشان ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم فوزى ناصر ياسمين -  323

 محمد الدين جمال على اسامه/ بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالمقصود عبدالتواب باسم -  324

 عمرو حسن الشحات احمد/  بملك الحجناية تبع زويل عزبة ،:   لـتأشيرا وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 80506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام ابراهيم عيد سامح -  325

 عيد محمد/ بملك الكاوتش مصنع بجوار دسوق دمنهور طريق كائن معادن تشكيل اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 80506 تابع برقم وقيد 2983 برقم اودع النوام ابراهيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد ذكى احمد سمير -  326

 قرقر عبدالعزيز محمد عادل/ بملك ابوهواش كوبرى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 80506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام ابراهيم عيد سامح -  327

 النوام ابراهيم عيد محمد/ بملك الكاوتش مصنع بجوار دسوق دمنهور طريق ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 73299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان محمد حمدى فوزى محمد -والتصدير لالستيراد سعفان -  328

 االالت معدات تجميع و معادن تشكيل مصنع نشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422



 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

 اودع و سعفان محمود فوزي ايمن/ بملك المخزن بجوار السجاد معرض امام القاهره اسكندريه - الزراعي الطريق/ الكائن الزراعيه

 73299التابع بالسجل قيد و 3002برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد لطفى محمود -  329

 الشين مسلم احمد السيد لطفى/ بملك الزاوية طريق شبرا عزب مظهر قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 73299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان محمد حمدى فوزى محمد -  330

 سعفان محمود فوزى ايمن/ بملك المخزن بجوار السجاد معرض امام اسكندرية القاهرة الزراعى الطريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصره محمد احمد عادل -  331

 المسلمانى احمد مصطفى/ بملك طالب ابى بن على شارع 10 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حسن السعيد حسن -  332

 سالم محمد السعيد حسن/ بملك موسى بنى منية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 82193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار بدوى حسن صبحى مدحت -  333

 المامون الخليفه ش/ الكائن توريدات و عموميه مقاوالت مكتب اخر فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 71214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعله على مصطفى صبرى -  334

 شعله ابو  علي محمد عماد/ بملك الشراقوه قريه عيسي حوش طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عيسى محمد عبدهللا -  335

 سالم عبداللطيف عبدالعزيز/ بملك الروضه ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد محمود سمية -  336

 مرسى محمد شوقى سوزان/ بملك الميرى ارض البشرى سليم ش الحسن برج ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سالم انصارى اللطيف عبد زغلول -  337

 صقر سالم اللطيف عبد سعيد/  بملك راضى الغنى عبد عزبة التوفيقية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على لطفى احمد -  338

 شلبى على لطفى/  بملك نكال كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 82193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار بدوى حسن صبحى مدحت -  339

  مشهور علي علي صبحي علي ملك خالد صفط البارود ايتاى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى حسين محمد مبروك محمد محمود -  340

 عفش عمر مصطفى محمد/ بملك ابوالمطامير طريق من متفرع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب محمد فرج محمد محمد -  341

 شعيب محمد فرج محمد/  بملك الزراعية الوحدة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد مصطفى فوزى احالم -  342

 موسى السيد مصطفى فوزى/  بملك دسوق موقف بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 81824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير زكى محمد باسم -  343

  عاشور حسن محمود وعبدالسالم جغالن الجارحى يونس الجارحى/ بملك افالقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالمعطى احمد محمد -  344

 العبد عبدالسالم محمد/  بملك شبرا زايد توفيق شارع23 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خليفه عبدالعظيم اسامه -  345

 احمد سيد خليف عبدالعظيم عماد/ بملك زويل عزبة ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى عبدالحميد عبدهللا محمد -  346

  الشيخ على الصافى ساميه/  بملك كفرالواق عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 83983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى عبدالمقصود كمال احمد كمال احمد -  347

 الشرباص محمود احمد حنان/  بملك شبراخيت ايتاى طريق اول ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 83983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى عبدالمقصود كمال احمد كمال احمد -  348

 كائن واالسماك واللحوم الخضروات وتجميد وتبريد لحفظ ثالجه اخر رئيسى محل افتتاح - 1(  ب)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 83983 تابع برقم وقيد 3044 برقم اودع الشرباص محمود احمد حنان/ بملك شبراخيت ايتاى طريق اول

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خليفه عبدالعظيم صبرى -  349

 خليفه عبدالخالق حمدى/ بملك زويل عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك الصاوى احمد محمد منى -  350

 الصعيدى عبدالكريم السيد البدرى/  بملك الرجايبه عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد حسن محمد -  351

 مقلد رشاد اسالم م بملك المدينة مجلس شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بكار محمد عبدالرحيم عبدالعزيز محمود) الصحية واالدوات السيراميك لتجارة بكار معرض -  352

 كائن صحيه وادوات سيراميك معرض فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 83684

 83684 تابع برقم وقيد 3022 برقم اودع بكار عبدالرحيم عبدالعزيز منال/ بملك عيسى حوش مركز االخضر الكوم طريق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمد نصر محمود -  353

 عطا محمد احمد احمد/  بملك الجمهورية شارع من متفرع الجامعة برج شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حربى السيد عبدالعاطى هيام -  354

 خليفه مبروك ابراهيم محمد/  بملك قراقص ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشناف سليمان شامخ عادل -  355

 ابوشناف سليمان شامخ حمدى/ بملك البرنوجى المناصير كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالك رمضان محمد على محمد -  356

 الشيخ محمد محمد محمد/ بملك فرنوى قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطبل على محمد ابراهيم سعديه -  357

 برعى عبدالعزيز راغب احمد/  بملك االوقاف منشاه تبع الوسطى عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبدالشافى احمد ايمان -  358

 غازى محمد محمود/  بملك الشريف عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنيطه محمد جمعه وليد -  359

 الطالب/  بملك الغابة كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد احمد عبدالشافى بحر رضى -  360

 حسن عبدالمحسن السيد/ بملك الحكيم توفيق قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالريش امبارك محمد حميده -  361

 محمد عبدالعظيم مسعود بسكوته/ بملك القضيب شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبدالعزيز احمد عبدالعزيز -  362

 موسى على فؤاد/  بملك شبراريس ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالفتاح احمد السعيد احمد -  363

  خليل عباس خليل محمود/  بملك زرقون ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بكار محمد عبدالعزيزعبدالرحيم محمود) الصحية االدوات و السيراميك لتجارة بكار معرض -  364

 عبدالعزيزعبدالرحيم منال/  بملك االخضر الكوم طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 83684

 بكار

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالفتوح كمال احمد ايمان -  365

  عبدالجواد يونس مصطفى/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 78289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالونيس محمد عبدهللا -  366

 عويس محمد امين عبداللطيف/ بملك القاضي احمد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى داليا/ د صيدلية -  367

 حسوب خطاب هللا فتح نجوى/ بملك الجمهورية شارع من الجديد الجامعه برج خلف مستجد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين حسين سعد الدين عالء -  368

 شاهين احمد حمدى محمد/ بملك الصناعيه المدينه االبراج شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد مغازى امال -  369

 الشال السيد سالمه/ بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى حسين ابراهيم على ابراهيم -  370

 سلمان حميده محمود/ بملك الصديق ابوبكر ش 4 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنهورى سعد محمد سعيد محمد -  371

 الدمنهورى سعد محمد سعيد/  بملك الثالثين عزبه الوكيل منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد يحى ابتسام -  372

 عبدالرؤف احمد عمرو/ بملك غزال زاوية البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافى غنيم على احمد -  373

 عبدالشافي غنيم صابرين/بملك المنشيه/ ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 81092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان بكر عبدالسالم احمد ايهاب -  374

 احمد ياسر/ بملك التوفيقيه كائن زراعيه حاصالت وتعبئه فرز محطة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

  81092 تابع برقم وقيد 3082 برقم اودع عثمان بكر عبدالسالم

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود ايمان/د صيدلية -  375

  شاهين خليل محمود عادل/  بملك الصفاصيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على عبدالجليل جمعه ابراهيم -  376

 ابومحمد على محمود فتحية ورثة/  بملك سيناء طور شارع من البحرى الرضوان شارع شبرا ،:   لـتأشيرا وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 73005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب سالم محمد حسن رامى -  1

 الغير لدى والتصنيع العامه الصحه مبيدات وتجارة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 80710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى حسين على غريب لمياء -  2

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 83739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهيرى خلف حشمت ابوزيد -  3

 وغربيه شرقيه حلويات انتاج:  التأشير

 تم20190404 تاريخ وفي 33160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جرجس فؤاد فردريك)  والتصدير لالستيراد سمير -  4

 تصدير و استيراد:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تم20190404 تاريخ وفي 33160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جرجس فؤاد فردريك) االلكترونية لالضاءة االسمر -  5

 تصدير و استيراد:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

:  شيرالتأ وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 33160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فؤاد فردريك -  6

 تصدير و استيراد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 33160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس فؤاد فردريك -  7

 تصدير و استيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 82958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار عبدالرحمن يوسف وحيد -  8

 بيطريه ادويه وتوريد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 78904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى احمد شحاته حمدية -  9

 سيارات غيار قطع تجارة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 76557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد فريد الرحمن عبد سعيد -  10

 زراعيه تقاوي و بذور:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 70237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالغنى محمد منصور -  11

 زراعيه مخصبات و اسمده تجاره:  التأشير

 وفي 70237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( دياب عبدالغني محمد منصور)  الزراعيه المخصبات و االسمده لتجاره دياب -  12

 زراعيه مخصبات و اسمده تجاره:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 79127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رومية محمد على ايمان -  13

 سيارات غيار قطع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمود حنفى حميده -  14

 ( طعام زيت)  نباتيه زيوت تعبئه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 65715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفش محمد الطاهر محمد ايمن -  15

 التجاريه والتوكيالت 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 43360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابراهيم هانم -  16

 بلدى مخبز

 تعديل تم20190417 تاريخ وفي 74651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد عبدالحميد الدين عالء دعبدالحمي -  17

 غذائيه مواد تعبئة:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 65603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندي ابراهيم وليم ناجح -  18

 غيارهم وقطع والسيارات الزراعيه الجرارات وتجارة واستيراد:  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

،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 84873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر القوى عبد العزيز عبد صالح مها -  19

 مواشي حظيره:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 81385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق احمد شعبان -  20

 موبيليا تصنيع ورشه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 81065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداال محمد مهدى امينه -  21

 لذلك الالزمه التراخيص استصدار بعد وذلك اعالف مصنع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 76053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيتحار محمد محمد محمد -  22

 الجلديه والمصنوعات الحقائب تجارة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 74808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى مصطفى هانى نهى -  23

 خردوات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 68054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى على رجب الشحات -  24

 عالفه:  التأشير

 وفي 80348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر ابراهيم بسيونى سمير)  الزراعيه والحاصالت الحبوب لتجارة بدر -  25

 واعالف حبوب:  التأشير وصف،  النشاط عديلت تم20190423 تاريخ

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 80348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم بسيونى سمير -  26

 واعالف حبوب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 80348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم بسيونى سمير -  27

 واعالف حبوب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 79909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد سالمه احمد -  28

 زراعيه مخصبات و:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 78289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالونيس محمد عبدهللا -  29

 اخشاب تشكيل ورشه:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوظهره صابر ابراهيم كمال عبدالمقصود -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديب عويس حسين عبدالسالم -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالسالم ابراهيم ثناء -  3

 خاص: رالتأشي وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم محمد عبدالمنعم محمد -  4

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالعليم حسن عمرو -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعطوط محمد فتحى محمد وفاء -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمر محمد حسن سماح -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد نبيل نادر -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه خميس عيسى امانى -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغازى احمد احمد محمد ايمان -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف رزق عبداللطيف معتز -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى درويش مصطفى جمال -  12

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 85109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد المصطفى - بخيت ممدوح محمد مصطفى -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض العابدين زين محمد محمود -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد ذكى احمد سمير -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد احمد عبدالشافى بحر رضى -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد مغازى امال -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود يمانا/د صيدلية -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ السيد فؤاد مسعود فؤاد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوورده ابراهيم بسيونى محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر بسيونى عبدالرازق صبحى ساميه -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر على ابراهيم احالم -  22

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعصر احمد محمد الحسين عبدالرحمن -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد مرسى عبدالجيد مرسى -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد خالد -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبادى عبدالجواد رمضان ابراهيم -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالمنعم محمد راوية -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 80588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالسالم جمعه حمدى -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالقادر على احمد -  29

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى توفيق سعد محمود راندا -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ عطية عبدالعزيز سمير -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى على السيد محمود امانى -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد ابراهيم مرفت -  33

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالمقصود عبدالتواب باسم -  34

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالفتاح احمد السعيد احمد -  35

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى داليا/ د صيدلية -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين حسين سعد الدين عالء -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد زغلول محمد -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد احمد عبدالرحيم -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن عباس احمد عاطف -  40

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 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 84967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حارس رمضان -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84984   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، ابوالمجد النوام سمير نهاد -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ركيبه جابر سعيد رجب -  43

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدهللا محمد فتحى المهدى محمد -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالمقصود بدران سعيد -  45

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى محمد شريف محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم ابراهيم رشا -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور محمد محمد على عبدهللا -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محفوظ سعيد رشا -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 83944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فرحات عزيزى حمدان -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيض شعبان ابراهيم هدي -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمود محمد محمود -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناعى السعيد محمد محمود -  53

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومندور احمد عبدالرحمن منصوره -  54

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالك رمضان محمد على محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطبل على محمد ابراهيم سعديه -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبدالشافى احمد ايمان -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقريبه اسماعيل خميس صالح -  58

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور احمد محمد خالد حماده -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبور محمد السيد سعد السيد -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران عطية بدوى عطية -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد عبدالهادى هدير -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالعزيز سالم خيرى سالم -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القنجه الدين تاج محمد محمد وائل -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا احمد عبدالمنعم والء -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت على محمد اعتماد -  66

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب عبدالرحمن راشد سعد احمد -  67

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 ريختا وفي 85072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية حماده رشدى محمد منى -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمد احمد طه صبرى -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجويلى كمال عبده مصطفى -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طايل محمد مبروك سمير -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم فوزى ناصر ياسمين -  72

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بكار محمد عبدالعزيزعبدالرحيم محمود) الصحية االدوات و السيراميك لتجارة بكار معرض -  73

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 83684

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالفتوح كمال احمد ايمان -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على عبدالجليل جمعه ابراهيم -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالمنعم خليفه محمد -  76

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 84920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر محمود هاشم ابراهيم محمود - والزيوت السيارات غيار لقطع عسكر -  77

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ

 تاريخ وفي 84951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوزيع للتجارة الزيات - الزيات جبر عبدالحميد على محمد -  78

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404

،  لشركةا نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى هللا خلف محمد خديجة -  79

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمد -  80

 خاص: التأشير وصف، 

 تاريخ وفي 85004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( لالعالف الحفناوى) الحفناوى عبدالسالم اسماعيل محمد -  81

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 62035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد مصباح حسين -  82

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان حسين على عوض حنان -  83

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش محمد منشاوى مرسى احمد -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد حسب سعيد صباح -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى ابراهيم محمد طارق -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 68826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكبير بهنسى جالل عادل جالل -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلماوى احمد على منى -  89

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام شاكر يوسف/ د صيدلية -  90

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى شحاته عبده فتوح عبده -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بندق محمد سعيد محمد -  92

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنيطه محمد جمعه وليد -  93

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 68826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه -  94

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالهادى محمد كريم -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمح يوسف رمضان محمد -  96

 خاص: التأشير

 وفي 84948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على ابراهيم محمد - الزراعية الحاصالت وتجهيز وفرز لتعبئة الصياد -  97

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى احمد على محمد -  98

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد ابراهيم محمد -  99

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حميده سليمان حميده محمد -  100

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل محمد حمدان عبدالهادى اسالم -  101

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى عيد الدين حسام -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد زكى عوض سمير -  103

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 83179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال رفعت محمود -  104

 خاص: التأشير وصف

 فوص،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس لياس نبيل مالك -  105

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى محمد عبدهللا سالمه -  106

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد عبدالمنعم احمد حسن -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض نصر مصطفى خيرية -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤف ابراهيم سمير احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال عبدهللا على عبدهللا -  110

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد نعيم اشرف -  111

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمد نصر محمود -  112

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حربى السيد عبدالعاطى هيام -  113

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى حسين ابراهيم على ابراهيم -  114

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى محمود ابراهيم عزه -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 40825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبراشى عبدالعاطى صبحى -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت محمد حسن رشاد -  117

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 79807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالعظيم عادل احمد -  118

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنيخى عبدالحفيظ سامى اسالم -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواحلى كامل طلب وطفه -  120

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان محمود ابراهيم رمضان احمد -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد احمد طه محمد -  122

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عبدالمعطى السيد جابر معروف -  123

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعلوك محمد على مصطفى على -  124

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالوه احمد حسن نجاة -  125

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فرج عبدالحليم خالد احمد -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين سعيد الشيماء/  د ص -  127

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم محمود قاسم -  128

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاميه مصطفى احمد عاليه -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داحم السيد لطفى محمود -  130

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 73299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان محمد حمدى فوزى محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190423 تاريخ وفي 83983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى عبدالمقصود كمال احمد كمال احمد -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنهورى سعد محمد سعيد محمد -  133

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل عبدالعزيز صبحى منال -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 82331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل عبدالفتاح رمضان منى -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه مصطفى عبدالمحسن عادل -  136

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان قطب مصطفى عبده محمد -  137

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبنى خليفه عبدالمنعم محمد ضياء -  138

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود محمد بشرى -  139

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ستيل الماحى) الماحى محمود محمد نعيم محمد -  140

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه محمد محمود حسين محمود -  141

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه قطب عبدالغنى محمد مصطفى -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وفي 85070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبدالمقصود عبدالعاطى جمال - الخراطيم لكبس هنداوى جمال -  143

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن مرسى السيد سعيد سمير -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعود احمد فوزى منى -  145

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل اسماعيل عبدالستار عبدهللا عمر -  146

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق حسن عبدالحميد احمد محمد -  147

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصره محمد احمد عادل -  148

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حسن السعيد حسن -  149

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالمعطى احمد محمد -  150

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد السيد محمد -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود محمد نبيل -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 71855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام سعد حسن كريم -  153

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على صدقى دمين امانى -  154

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد بدر زكى السيد رضا -  155

 خاص: شيرالتأ وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمد توفيق فاروق فايزة -  156

 خاص: التأشير وصف، 

 تم20190409 تاريخ وفي 85003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الحبوب و لالعالف قوطة) قوطه عوض محمد احمد -  157

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب احمد ابوبكر مصطفى -  158

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عجالن مرسى محمود -  159

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنينى محمد اسماعيل عبدالعزيز احمد -  160

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم محمد -  161

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 72746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين يوسف حسن هشام -  162

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره انصارى السيد محمد ايمان -  163

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر هللا فتح فايز حنان -  164

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل عبدالمعطى سعد فاروق -  165

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خليفه عبدالعظيم اسامه -  166

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع يلتعد تم20190423 تاريخ وفي 85164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى عبدالحميد عبدهللا محمد -  167

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد السيد محروس هبه -  168

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عمران احمد حفظى -  169

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 74810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخيص صالح خالد السيد محمد -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكى احمد اسماء -  171

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاهد عبداللطيف عبداللطيف محمد -  172

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى سعد على محمد -  173

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمود رمضان محمد -  174

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه  ابراهيم رشاد رمضان نجاح -  175

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعمور العزيز عبد روحات -  176

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود السيد صفاء -  177

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى حسن محمد الدين عالء -  178

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمود عبدهللا محمود -  179

 خاص :التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مصطفى مبروك مصطفى -  180

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى عطية ابراهيم بيومى عمرو -  181

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى حسين محمد مبروك محمد محمود -  182

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف خميس محمد محمد عزه -  183

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عيساوى عبدالعزيز عبدهللا -  184

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد هشام محمد -  185

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عيسى احمد محمود -  186

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السيد احمد نبيل السيد -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد سعيد على عبده مصطفى -  188

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى  هللا فتح محمود نورهان -  189

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى هللا فتح محمود نورهان -  190

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد محمد اسامه -  191

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه رمضان اسماعيل رانيا -  192

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 74978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وقيع محمد عبدالهادى حسن عمار -  193

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكين عبدالسالم عوض عبدالسالم -  194

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحميد محمد امانى -  195

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد احمد محمد -  196

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخلوف حسين الخالق عبد مبروكه -  197

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب محمد فرج محمد محمد -  198

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد مصطفى فوزى احالم -  199

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى على احمد محمود وفاء -  200

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 84943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبوب لتجارة هللا ضيف - هللا ضيف عبدالحميد لملوم محمد -  201

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403

 الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالرؤف محمد باسم -  202

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عبده محمود -  203

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 81655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده ابوزيد ابوزيد محمد صالح -  204

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيص قطب كامل حسين -  205

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى احمد سيد محمد عمرو -  206

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى ابراهيم السيد ابراهيم -  207

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابوزيد حامد اميرة -  208

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمد عثمان محمد -  209

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى مصطفى شوقى محمد -  210

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى محمود محمد محمود فخرى -  211

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعرج سالم محمد سالم احمد -  212

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى محمد فوزى محمد -  213

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد احمد محمد -  214

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 84765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفار محمد محمد على عماد -  215

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سالم انصارى اللطيف عبد زغلول -  216

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على لطفى احمد -  217

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد يحى ابتسام -  218

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزيمه سليمان محمد اميمه -  219

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحدينى عبدالرحمن عبدالسالم مدمح -  220

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 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 84926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالرحيم ابواليزيد محمد -  221

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبروك محمد يحيى سهام -  222

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا صبرى عبير/ د صيدلية -  223

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه ميخائيل منصور صبرى -  224

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى محجوب سعيد حماده -  225

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويد عبدالعزيز السيد يسرى بسمه -  226

 خاص: التأشير وصف، 

 تاريخ وفي 85017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حجازى عبده حسن احمد) الغذائية المواد و للعطارة حجازى -  227

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدهللا ابراهيم عوض محمد -  228

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى ابراهيم على بكرى -  229

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد هللا فتح نزهة -  230

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصوالحى محمد سعد ابراهيم -  231

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحفيظ عبدالستار شيماء -  232

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى جاد احمد جاد اتهم -  233

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصير عبدالحليم احمد سيد اسالم -  234

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 80506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام ابراهيم عيد سامح -  235

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشناف سليمان شامخ عادل -  236

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافى غنيم على احمد -  237

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهراوى عبدالعزيز محمد احمد -  238

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدهللا احمد عبدهللا -  239

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى يوسف خطاب يوسف -  240

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى محمود احمد الخير ام -  241

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور عبدالحميد عبدالمطلب حمدى -  242

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  كةالشر نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى حسين محمد احمد محمد -  243

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد عالء -  244

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التحفه عبدالمجيد محمد منال -  245

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمود حنفى حميده -  246

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمس على حسن خالد -  247

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى خميس فتحى خميس -  248

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 72050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عجمى مصطفى محمد -  249

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيه امين فليب امين -  250

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 55972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول السيد محمد خميس -  251

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عيسى محمد عبدهللا -  252

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد محمود سمية -  253

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعظيم كمال مها -  254

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 84925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ابراهيم على سعيد مصطفى -  255

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محار محمد محمد على الهاال عبد -  256

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عطا عبدالعظيم محمد عزت -  257

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالقوى عبدالحليم سهير -  258

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنور هللا رزق محروس هللا رزق -  259

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن مسعود سنيوره -  260

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر عيساوى حسن ماضى شيماء -  261

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنديدى على السيد جمعه -  262

 خاص: التأشير وصف

 تم20190409 تاريخ وفي 85032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمهودى محمد عبدالفتاح بدران عبدالفتاح ابراهيم -  263

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعلوك ابراهيم محمد ابراهيم -  264

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى حسين محمد سنيه -  265

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دميس خليل عسران محمود -  266

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان الزين محمد هناء -  267

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 85106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية للمقاوالت ابوعمر - ابوعمر صالح احمد على سعيد -  268

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى عبدالحليم سعيد محمود -  269

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سليمان محمد سليمان محمد -  270

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خليفه عبدالعظيم صبرى -  271

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك الصاوى احمد محمد منى -  272

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد حسن محمد -  273

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 84923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف ابراهيم محمود رضا -  274

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 84939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد على محمد نتاج ابراهيم -  275

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش محمد فؤاد انور -  276

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالحميد طه احمد -  277

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 84985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى محمد زنباع -  278

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير ابراهيم محمد ناجى عصام -  279

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن سالمه الدين حسام -  280

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عبدالفتاح ابراهيم محمد -  281

 خاص: التأشير صفو، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 81694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم على صباح -  282

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد هللا فتح حامد يحى احمد -  283

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاويش اسماعيل محمد اسماعيل -  284

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرحيم -  285

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسنين شريف راضى محمد -  286

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى غازى لطفى ابراهيم -  287

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر اسماعيل محمد اسماعيل -  288

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبت ابراهيم اسماعيل الصابر -  289

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالريش امبارك محمد حميده -  290

 خاص: التأشير وصف

 الشركة عنو تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبدالعزيز احمد عبدالعزيز -  291

 خاص: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190415 تاريخ وفي 68826   برقم قيده سبق  ، تاجر ، السنهورى محمد/  الدكتور صيدليه -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 طه هيثم)  االعالف لتجارة الحدينى: الى 75908 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190401:  تاريخ فى  ،  -  1

 (   الحدينى محمد

   سلطح السيد عبدالمقصود السيد محمد: الى 78669 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  2

   العقارى لالستثمار الكيان: الى 83230 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  3

   الصباغ محمد سالم ايدف حماده: الى 78813 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  4

 Al)  العموميه للمقاوالت المجد مكتب: الى 73833 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  5

Majd For General contracting   ) 

   Middle Asia اسيا ميدل: الى 83638 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  6

   تكنواليت: الى 33160 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  7

 فردريك) االلكترونية لالضاءة االسمر: الى 33160 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   جرجس فؤاد

   الكهرباء مولدات لتاجير االصدقاء: الى 81327 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  9

   المنفى ابوسيف سليمان فرج محمد: الى 83313 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190408:  تاريخ فى  ،  -  10

   باور بيلدنج: الى 83724 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل شيرالتأ تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  11

   الزراعى لالستثمار تريد رام: الى 73005 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  12

   العموميه للمقاوالت المحروسه: الى 78907 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  13

   السيارات لتجاره كار سمارت: الى 66177 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  14

 المخصبات و االسمده لتجاره دياب: الى 70237 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  15

 (  دياب عبدالغني محمد منصور)  الزراعيه

   واالعالف الحبوب لتجارة االمانه: الى 83228 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  16

)  السيارات يارغ قطع لتجارة الفيومى: الى 59256 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  17

 (   الفيومى احمد محمد خالد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الغذائيه المواد لتعبئه الفرحه زيت: الى 85022 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  18

   والبذور للتقاوى االسراء: الى 78077 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  19

   السيد فرحات عزيزى حمدان: الى 83944 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  20

 والتصدير لالستيراد الوطنيه: الى 65715 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  21

   التجاريه والتوكيالت

   السيارات لتجاره االدم: الى 83952 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  22

   البتروليه والخدمات للنقل المجد: الى 71514 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  23

 والفاكهه الخضار لحفظ  فودز هيلثى: الى 74651 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  24

   زراعيه حاصالت وتعبئه فرز ومحطة

 (  Bella Moda) مودا بيال: الى 74808 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  25

 و االستيراد و للبترول االهرام: الى 84137 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  26

   التصدير

   للمفروشات زمرد: الى 81824 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  27

   بدر ابراهيم بسيونى سمير: الى 80348 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  28

   الند الزهراء: الى 67293 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  29

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190402 تاريخ وفى ،   73851:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه على عبدالعزيز فوزى وليد   - 1

 عيسى حوش توتيق 2015/9/14 بتاريخ ب 3532 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل استلمو نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس

 الشركة

 تم   20190409 تاريخ وفى ،   83687:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها التحفه عبدالمجيد محمد منال   - 2

 وليس شبراخيت توثيق 2019/1/28 بتاريخ أ 434 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له

 /للسيده المحل وال

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   57896:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عوض ذكى عادل ماجد شركه   - 3

 تو دمنهور توثيق 2019/3/19 بتاريخ ل 1324 برقم توقيعاته على مصدق توصيه شركة فسخ هقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله طرف كل وتخالص نهائيا الشركة وحل الشركة عقد فسخ

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   57896:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عوض ذكى عادل ماجد   - 4

 عقد فسخ تو دمنهور توثيق 2019/3/19 بتاريخ ل 1324 برقم توقيعاته على مصدق توصيه شركة فسخ هقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله طرف كل وتخالص نهائيا الشركة وحل الشركة

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   57896:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عوض ذكى عادل ماجد شركه   - 5

 تو دمنهور توثيق 2019/3/19 بتاريخ ل 1324 برقم توقيعاته على مصدق توصيه شركة فسخ هقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله طرف كل وتخالص نهائيا الشركة وحل الشركة عقد فسخ

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   57896:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عوض ذكى عادل ماجد   - 6

 عقد فسخ تو دمنهور توثيق 2019/3/19 بتاريخ ل 1324 برقم توقيعاته على مصدق توصيه شركة فسخ هقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله طرف كل وتخالص نهائيا الشركة وحل الشركة

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   57116:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها خضر  عوض احمد كميله شركة   - 7

 توثيق 2006/3/2 بتاريخ أ 417 برقم توقيعاته على مصدق بسيطه توصيه شركة وتخارج تعديل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله طرف كل وتخالص فرديه منشأه الشركة واصبحت الموصين الشريكين من كال تخارج تم شبراخيت

 ،   55599:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  عوض السعيد محمد سمير  السيارات غيار لقطع الهدى شركه   - 8

 غير و مسجل ملخص له ليس و التاريخ ثابت غير عرفى فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى

 0 الشركة قبل عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و تصفيتها و الشركة فسخ تم عنه مشهر

 تاريخ وفى ،   37556:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  مبارك هللا عبد خلفاء واوالدها على ابراهيم فوزيه شركة   - 9

 2019/4/17 بتاريخ 3626 برقفم التاريخ ثابت بسيطه توصيه شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190423

 وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس الدلنجات توثيق

 الشركة قبل وماعليه بماله

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  بسيطة توصية وشركاه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية الشركة -  1

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 69551، برقم قيدها سبق

  جنيه  5000000.000، مالها

 قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190421،   تاريخ وفي 69551، برقم

  جنيه  5000000.000،

   تاريخ وفي 80078، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( وشريكه غنيم عبدالكريم ابوالعنين يسرى) وشريكه غنيم/  شركة -  3

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190422،

 تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 80078، برقم يدهاق سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم عطيه -  4

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

   تاريخ وفي 80078، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشريكه غنيم عبدالكريم ابوالعنين يسرى) وشريكه غنيم/  شركة -  5

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190422،

 تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 80078، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم عطيه -  6

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 77538، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  7

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 77538، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  8

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 77538، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  9

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 77538، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  10

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 77538، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  11

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

 تعديل تم 20190423،   تاريخ وفي 77538، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  12

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 79229    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته راضى قنديل راغب على عادل -  1

 شركة/ بملك فرهاش الطرانه الصناعيه بالمنطقه الزراعيه المحاصيل تقاوى فى االتجار فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 79229 تابع برقم وقيد 2836 برقم اودع التقاوى النتاج اجروسيد

  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية الشركة -  2

 من متفرع الشاذلى عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69551    برقم قيدها سبق

 الشرقيون النساجون خلف الدسونسى على منزل للغات الكرمه مدرسة امام مستجد شارع

 سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية -  3

 شارع من متفرع الشاذلى عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69551    برقم قيدها

 الشرقيون النساجون خلف الدسونسى على منزل للغات الكرمه مدرسة امام مستجد

  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية الشركة -  4

 لشركة حصرى موزع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69551    برقم قيدها سبق

 سامون مراد عبدالمنعم محمد/ بملك ابوزياد ناجى مدرسة بجوار ابوسعيفه عزبة كائن لاللبان جهينه

 سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية -  5

 جهينه لشركة حصرى موزع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69551    برقم قيدها

 سامون مراد عبدالمنعم محمد/ بملك ابوزياد ناجى مدرسة بجوار ابوسعيفه عزبة كائن لاللبان

 تاريخ وفي 80078    مبرق قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكه غنيم عبدالكريم ابوالعنين يسرى) وشريكه غنيم/  شركة -  6

  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف/ بملك الضهريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422

 تم 20190422 تاريخ وفي 80078    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم عطيه -  7

  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف/ بملك الضهريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 80078    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( وشريكه غنيم عبدالكريم ابوالعنين يسرى) وشريكه غنيم/  شركة -  8

  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف/ بملك الضهريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190422

 تم 20190422 تاريخ وفي 80078    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم عطيه -  9

  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف/ بملك الضهريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190416 تاريخ وفي 57896   برقم قيدها سبق ، وشركاه عوض ذكى عادل ماجد شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190416 تاريخ وفي 57896   برقم قيدها سبق ، وشريكته عوض ذكى عادل ماجد -  2

 تضامن شركة: التأشير

 تم20190422 تاريخ وفي 80078   برقم قيدها سبق ،( وشريكه غنيم عبدالكريم ابوالعنين يسرى) وشريكه غنيم/  شركة -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

،   القانونى الكيان تعديل تم20190422 تاريخ وفي 80078   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم عطيه -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 77538   برقم قيدها سبق ، وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  5

 تضامن شركة: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 77538   برقم قيدها سبق ، وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  6

 تضامن شركة: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190423 تاريخ وفي 77538   برقم قيدها سبق ، وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  7

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عزت شركة: الى 76381 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190410:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عمر جاداله عبدالمقصود

 ذكى عادل ماجد: الى 57896 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190416:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكته عوض

 ذكى عادل ماجد: الى 57896 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190416:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكته عوض

 عطيه: الى 80078 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190422:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم

 هعطي: الى 80078 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190422:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم

 ابراهيم زغلول نجيب: الى 77538 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190423:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكيه العسكرى

 ابراهيم زغلول نجيب: الى 77538 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190423:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكيه العسكرى

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مجلس لالعضاء الممنوحه االختصاصات على االبقاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطحان عبدالوهاب حامد احمد -  1

 مجدى،  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد احمد،  االداره مجلس رئيس الطحان حامد حمدى/  كاالتى وهم االداره

 اليها يضاف ان على تغيير دون هى كما التجارى السجل صحيفة فى بها والمؤشر(  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد

 ، الشركة عن والتوقيع االداره حق لهم الذين الثالثه من مجتمعين اثنين الى ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق

 51159   برقم    20190404:  تاريخ

 مجلس لالعضاء الممنوحه االختصاصات على االبقاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطحان عبدالوهاب حامد احمد -  2

 مجدى،  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد احمد،  االداره مجلس رئيس الطحان حامد حمدى/  كاالتى وهم االداره

 اليها يضاف ان على تغيير دون هى كما التجارى السجل صحيفة فى بها والمؤشر(  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد

 ، الشركة عن والتوقيع االداره حق لهم الذين الثالثه من مجتمعين اثنين الى ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق

 51159   برقم    20190404:  تاريخ

 مجلس لالعضاء الممنوحه االختصاصات على االبقاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطحان عبدالوهاب حامد مجدي -  3

 مجدى،  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد احمد،  االداره مجلس رئيس الطحان حامد حمدى/  كاالتى وهم االداره

 اليها يضاف ان على تغيير دون هى كما التجارى السجل صحيفة فى بها والمؤشر(  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد

 ، الشركة عن والتوقيع االداره حق لهم الذين الثالثه من مجتمعين اثنين الى ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق

 51159   برقم    20190404:  تاريخ

 مجلس لالعضاء الممنوحه االختصاصات على االبقاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطحان عبدالوهاب حامد مجدي -  4

 مجدى،  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد احمد،  االداره مجلس رئيس الطحان حامد حمدى/  كاالتى وهم االداره

 اليها يضاف ان على تغيير دون هى كما التجارى السجل صحيفة فى بها والمؤشر(  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد

 ، الشركة عن والتوقيع االداره حق لهم الذين الثالثه من مجتمعين اثنين الى ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق

 51159   برقم    20190404:  تاريخ

 وهم االداره مجلس لالعضاء الممنوحه االختصاصات على االبقاء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطحان حامد حمدى -  5

 عبدالوهاب حامد مجدى،  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد احمد،  االداره مجلس رئيس الطحان حامد حمدى/  كاالتى

 توكيل فى الحق اليها يضاف ان على تغيير دون هى كما التجارى السجل صحيفة فى بها والمؤشر(  االداره مجلس عضو الطحان

:  تاريخ ، الشركة عن والتوقيع االداره حق لهم الذين الثالثه من مجتمعين اثنين الى ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض

 51159   برقم    20190404

 وهم االداره مجلس لالعضاء الممنوحه االختصاصات على االبقاء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطحان حامد حمدى -  6

 عبدالوهاب حامد مجدى،  االداره مجلس عضو الطحان عبدالوهاب حامد احمد،  االداره مجلس رئيس الطحان حامد حمدى/  كاالتى

 توكيل فى الحق اليها يضاف ان على تغيير دون هى كما التجارى السجل صحيفة فى بها والمؤشر(  االداره مجلس عضو الطحان

:  تاريخ ، الشركة عن والتوقيع االداره حق لهم الذين الثالثه من مجتمعين اثنين الى ذكر ما بعض او كل فى الغير وتفويض

 51159   برقم    20190404

:  تاريخ ، مستحقاته كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  ابودنيا محمد عطيه ياسين -  7

 76381   برقم    20190410

:  تاريخ ، مستحقاته كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  ابودنيا محمد عطيه ياسين -  8

 76381   برقم    20190410

 تاريخ ، مستحقاته كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عمر هللا جاد عبدالمقصود رحاب -  9

 76381   برقم    20190410: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، مستحقاته كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عمر هللا جاد عبدالمقصود رحاب -  10

 76381   برقم    20190410:  تاريخ

:  تاريخ ، مستحقاته كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن ةشرك  عمر هللا جاد عبدالمقصود عزت -  11

 76381   برقم    20190410

:  تاريخ ، مستحقاته كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  عمر هللا جاد عبدالمقصود عزت -  12

 76381   برقم    20190410

 الشركة يمثل ان وله الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابودنيا محمد عطيه ياسين -  13

 ولصالح الشركة عن نيابة العمل فى الغير مع يتعاقد وان واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات واالدارات الحكومية الجهات امام

 76381   برقم    20190410:  تاريخ ، البنوك من واالستدانه االقتراض الرهن حق وله الشركة

 الشركة يمثل ان وله الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابودنيا محمد عطيه ياسين -  14

 ولصالح الشركة عن نيابة العمل فى الغير مع يتعاقد وان واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات واالدارات الحكومية الجهات امام

 76381   برقم    20190410:  تاريخ ، البنوك من واالستدانه االقتراض الرهن حق وله الشركة

 يمثل ان وله الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  عمر هللا جاد عبدالمقصود رحاب -  15

 الشركة عن نيابة العمل فى الغير مع يتعاقد وان واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات واالدارات الحكومية الجهات امام الشركة

 76381   برقم    20190410:  تاريخ ، البنوك من واالستدانه االقتراض الرهن حق وله الشركة ولصالح

 يمثل ان وله الشركة عن والتوقيع دارةاال حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  عمر هللا جاد عبدالمقصود رحاب -  16

 الشركة عن نيابة العمل فى الغير مع يتعاقد وان واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات واالدارات الحكومية الجهات امام الشركة

 76381   برقم    20190410:  تاريخ ، البنوك من واالستدانه االقتراض الرهن حق وله الشركة ولصالح
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 الشركة هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر

 والغير الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط

 ولهما الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم اضواالقتر والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف -  97

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف -  98

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  لشريكانول  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف -  99

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف -  100

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر يهعط -  101

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه -  102

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه -  103

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

،  عبدالدايم مصطفى طه محمد اشرف)  وللشريكان  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه -  104

 هدف لتحقيق والسلطات الصالحيات كافة ولهما منفردان او مجتمعان والنوقيع االداره حق( عبدالقادر عبدالسالم عبدالقادر عطيه

 الحكوميه الجهات امام الشركة تمثيل فى الحق ولهما الشركة صالح و واسم بعنوان منهما الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 الشركة باسم البنوك فى حسابات فتح وكذلك الشركة باسم واالقتراض والرهن وااليداع بالسحب البنوك مع والتعامل حكوميه والغير

 80078   برقم    20190422:  تاريخ ، السابقه الصالحيات كل او ببعض الغير توكيل ولهما

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 48003   برقم    20190411:  تاريخ ، مساهمة
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  بسيطة توصية  وشركاه الدسونسى على حسن على - والتجزئه بالجملة الغذائية المواد لتجارة المصرية السعودية الشركة -  7
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 80078   برقم    20190422: 

    20190422:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عبدالقادر عبدالقادرعبدالسالم عطيه -  10

 80078   برقم

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(  وشريكه غنيم عبدالكريم ابوالعنين يسرى) وشريكه غنيم/  شركة -  11
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  13

 77538   برقم

    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  14

 77538   برقم

    20190423:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  15

 77538   برقم

   برقم    20190423:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  16

77538 

    20190423:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  17

 77538   برقم

    20190423:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  18

 77538   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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