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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 18193 برقم 20190421 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد سمير احمد -  1

 الصياد عطوه محمد محسن/ملك عبدالعزيز احمد الشهيد شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

:  بجهة ، مكتبة عن 18133 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود فكرى هبه -  2

 السيد محمد الباز صالح/  بملك- االمديد تمى مركز- الخمسة منطقة

 تجارة عن 18154 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزازى منصور عبدهللا سبيله -  3

 يسن محمد محمد صبحى/ بملك- الصفا قرية:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجارة عن 18180 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عبدالسالم وائل -  4

 السيد حامد عزت حامد/  ملك - الطيارة - السنبالوين:  بجهة ، مخلالت

 تجارة عن 18199 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محروس الشحات رضا -  5

 مهدى عبدالحليم صباح/  ملك - عزب الحاج كفر:  بجهة ، دواجن

 بقالة تجارة عن 18163 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد عبدالعال السيد -  6

 محمد ابراهيم السيد عبدالعال/  ملك - السمارة:  بجهة ،

 بجهة ، بقالة تجارة عن 18187 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده على السيد دعاء -  7

 سالم المرسى محمود محمود/  ملك - طريف نوب: 

 تجارة عن 18166 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى جوده عبدالهادى بشرى -  8

 السرسى محمد عبدالكريم سعاد/  ملك - كامل مصطفى شارع - السنبالوين:  بجهة ، احذية

 عن 18177 برقم 20190416 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزبى محمد السيد محمود اشرف -  9

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى(6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة) عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 محمد السيد محمود محمد/  بملك -القراميط ابو:  بجهة ، لذلك

 عن 16825 برقم 20190416 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالرحمن على السيد -  10

-صحيةولوازمها ادوات تجارة/التجارة نوع-احمد سيد سعد رمضان سعد/ملك-السنبالوين-شبراهور/العنوان:  بجهة ، مواشى مزرعة

 16825السجل فى قيده رقم-2018/02/21المحل افتتاح تاريخ

 عن 16825 برقم 20190416 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالرحمن على السيد -  11

 عبدالجواد عبدالرحمن على/ ملك- شبراهور:  بجهة ، مواشى مزرعة

 ترزى عن 18167 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد جمال مصطفى -  12

 حسنين محمد جمال/  ملك - االمديد تمى:  بجهة ، حريمى

 قطع عن 18146 برقم 20190403 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان حسن حسانين حمدى بليغ -  13

 الشربينى السيد محمد امال/  ملك - الشرقيون النساجون بجوار - عبدالعزيز احمد شارع - السنبالوين:  بجهة ، توك توك غيار

 مزرعة عن 18190 برقم 20190421 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار هالل محمد مجاهد -  14

 نصار هالل محمد مجاهد/  ملك - برهمتوش:  بجهة ، مواشى

 بجهة ، صيدلية عن 18209 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنى صابرين صيدلية -  15

 عبداللطيف فؤاد احمد ابراهيم/ ملك - غزالة: 



 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

 تجارة عن 18142 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم يوسف خالد -  16

 يوسف السيد ابراهيم يوسف/ بملك- سعد كفر:  بجهة ، اعالف

 مزرعة عن 18150 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابراهيم انور رمضان -  17

 فرج عبدالمجيد ايناس/  ملك - الشناوى محمد كفر:  بجهة ، ماشية اناث تربية

 تجارة عن 18176 برقم 20190415 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  حسن عبدالحافظ حلمى سالى -  18

 مصطفى عبدالمؤمن رضا/  ملك - كفرعزام:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس

 تجاره عن 18178 برقم 20190416 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السباعى المرسى اسماعيل رضا -  19

 هيكل على رجب ايمن/ ملك/ المحلج ارض:  بجهة ، العسكريه والمهات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 مكتب عن 18184 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فتحى مغازى احمد -  20

 موسى صديق يوسف صباح/  ملك - سعد على كفر:  بجهة ،"  العقارات واستثمار تسويق ماعدا"  عامة مقاوالت

 ادوات تجارة عن 18197 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر السيد نصر سامية -  21

 عبدهللا رمضان محمد نبيلة/  ملك - شبراهور:  بجهة ، صحية

 معمل عن 18203 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الشحات الشحات كمال -  22

 عيد محمد احمد الشحات الشحات/  ملك - البالمون:  بجهة ، ثالجة جبنة وتصنيع البان

 صيدلة عن 18204 برقم 20190424 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على االحمدى علي اسماء -  23

 فايز ابراهيم صالح/ملك العز تاج تبع ياسين ابو عزبة:  بجهة ، بشرية

 مزرعة عن 18173 برقم 20190411 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرجانى حمد محمد ماجد -  24

 فرجانى حمد محمد عماد/  ملك - الرمزية - سليط سيداحمد عزبة:  بجهة ، مواشى تسمين

 عن 18140 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محرم طه يسين عبدالحليم رحاب -  25

 متولى ماهر على سامح/ بملك-الزقازيق طريق- السنبالوين:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 ، البقالة تجارة عن 18157 برقم 20190408 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد صديق صالح سناء -  26

 محمد قاسم منصور سعاد/ ملك- غزالة:  بجهة

 مالبس تجارة عن 18172 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد عاطف احمد -  27

 السيد احمد عاطف/ بملك - الوسطى ديو:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة

 مكتب عن 18144 برقم 20190403 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد لطفى سعيد مصطفى -  28

 عطيه محمد لطفى/ بملك- الكلى مستشفى شارع- النزهة حى - السنبالوين:  بجهة ، توريدات

 نقل مكتب عن 18155 مبرق 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان يوسف ناجى ماريان -  29

 طلبة هللا عوض نصر مينا/  ملك - الجمال ارض - السنبالوين:  بجهة ،

 تجارة عن 18152 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم محمود بشير -  30

 ابراهيم على عبداللطيف ناجى/  ملك - كفرسنجاب:  بجهة ، كهربائية احهزة

 اطارات بيع عن 13315 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود حسين عماد -  31

 بدوى حسين محمد روايح/  ملك - ديوالوسطى:  بجهة ، وبطاريات سيارات

 تجارة عن 18164 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبدالسميع والء -  32

 العزب مصطفى احمد محمد/ ملك- صدقا:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس

 ، وطعميه فول مطعم عن 18160 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم مطعم -  33

 شرف عبده موسى غندور عبده/ بملك شبراهور:  بجهة
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 اطارات بيع عن 13315 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود حسين عماد -  34

 تاريخ - زراعية االت تجارة/  التجارة نوع - محمد عبدالحميد محسن/  ملك - ديوالوسطى/  العنوان:  بجهة ، وبطاريات سيارات

 السنبالوين 13315 السجل فى القيد رقم - 2013/01/17 المحل افتتاح

 عن 18196 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب عبدهللا ابوسمرة مصطفى عبدهللا -  35

 الشربينى عبدالهادى عالء/  ملك - المعداوى حى - السنبالوين:  بجهة ، البقالة تجارة

 بيع عن 18134 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى الشبراوى محمد عايدة -  36

 اسماعيل يحيى سمير احمد/ بملك-االمديد تمى مركز- ظفر منطقة:  بجهة ، بقالة

 وحدة عن 18194 برقم 20190421 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد محمد محمود مدحت مسعد -  37

 حسانين مسعد محمد محمود مدحت/ بملك- الشعالة:  بجهة ، لذلك االزمة التراخيص على الحصول بعد لكوذ جى دي

 عن 18195 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمقصود حسن سامى -  38

 عبدالمقصود حسن سامى محمود/  ملك - يشمس:  بجهة ، مواشى مزرعة

 14898 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبراوى محمد عبدالفتاح السيد الراعى -  39

 محمد عبدالفتاح السيد السيد/  ملك- جبران  منشية:  بجهة ، الصحية االدوات لتجارة مخزن عن

 تجارة عن 18170 برقم 20190411 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمد عثمان احمد -  40

 على اسماعيل عبدالحميد اسماعيل/ بملك -ابوداود:  بجهة ، وفاكهة خضار

 ، بقالة تجارة عن 18145 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد محمد بثينة -  41

 عطيه عبدالغنى بهاء/ ملك- العربية الوحدة قرية:  بجهة

 ، البقاله تجاره عن 18143 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خير محمد احمد -  42

 ابراهيم منصور اشرف/بملك/ البيضاء:  بجهة

 14898 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبراوى محمد عبدالفتاح السيد الراعى -  43

 نوع-محمد عبدالفتاح السيد محمود/بملك-السنبالوين-جبران منشية/العنوان:  بجهة ، الصحية االدوات لتجارة مخزن عن

 السنبالوين14898/السجل فى قيده رقم-2015/12/16/المحل افتتاح تاريخ- استيرادوتصدير مكتب/التجارة

 مزرعة عن 4129 برقم 20190407 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه رمضان السعيد السيد -  44

 ابراهيم محمد االحمدى رمضان/  ملك - القطع حوض - سنجاب كفر:  بجهة ، مواشى

 مزرعة عن 4129 برقم 20190407 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه رمضان السعيد السيد -  45

 رقم - 1999/02/15  المحل افتتاح تاريخ - تصدير/  التجارة نوع - السيد مسلم السيد/  ملك - السمارة/  العنوان:  بجهة ، مواشى

 السنبالوين 4129 السجل فى قيدة

 عن 18188 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان ابوالعنين عبدالخالق محمود -  46

 رمضان فاطمة/  ملك - ابوداود:  بجهة ،"  العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  ومزادات وتوريدات عامة مقاوالت مكتب

 عبدالعاطى

 صالون عن 18171 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد الدين عماد احمد -  47

 عثمان احمد الدين عماد/  ملك - ابوالصير:  بجهة ، حالقة

 حظيرة عن 18162 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف ابوسيف يونس -  48

 متولى احمد لطفى عزة/ ملك- سكينة الحاجة عزبة:  بجهة ، مواشى تربية

 حظيرة عن 3391 برقم 20190403 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع محمد السعيد رضا محمد -  49

 محمد السعيد رضا محمد السعيد/  ملك - التقوى جامع شارع - البالمون:  بجهة ، مواشى تربية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قطع عن 18211 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان الحق جاد حمدين سلوى -  50

 محمد الجوهرى فتحى فدوى/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، مستعملة سيارات غيار

 حظيرة عن 3391 برقم 20190403 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع محمد السعيد رضا محمد -  51

 - 1995/12/13 االفتتاح تاريخ - بقالة بيع/  التجارة نوع - دقدق رمضان رقة/  ملك - البالمون/  العنوان:  بجهة ، مواشى تربية

 السنبالوين 3391 برقم قيدة رقم

 تجارة عن 18174 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بسيونى فتحى نجالء -  52

 شوشه ابراهيم عبده السيد/  ملك - القديمة الجبانة شارع 4 - السنبالوين:  بجهة ، حريمى اكسسوار

 تجارة عن 18149 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضى ينياس عاطف احمد -  53

 عليوه على عثمان مناع/  بملك - صدقا:  بجهة ، مصوغات

 تربية مزرعة عن 18181 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رشاد عابد حسام -  54

 محمد رشاد عابد حسام/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ، مواشى

 حدادة ورشة عن 18198 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران محمد ابراهيم ياسر -  55

 سالم على ثريا/  ملك - طريف نوب طريق - السنبالوين:  بجهة ، بالكهرباء ولحام

 نجارة ورشة عن 17303 برقم 20190410 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد محمود -  56

 احمد محمد محمد/  ملك - ديوالوسطى:  بجهة ، بمحرك

 نجارة ورشة عن 17303 برقم 20190410 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد محمود -  57

 -" خشب" ومقاوالت توريات مكتب/  التجارة نوع - منصور احمد محمد محمد/  ملك - ديوالوسطى/  العنوان:  بجهة ، بمحرك

 السنبالوين 17303 السجل فى قيدة رقم - 2018/07/26 المحل افتتاح تاريخ

 18148 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمنزلية الكهربائية االدوات لتجارة السعدنى -  58

 السعدنى حسن عبدالقادر راضى/ ملك - شبراهور:  بجهة ، كهربائية واجهزة منزلية ادوات تجارة عن

 عن 18202 برقم 20190423 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا احمد -  59

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( 6المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما) السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 الشريف عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا/ ملك -الشرفا منشية:  بجهة ، لذلك

 صناعة عن 5691 برقم 20190401 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  60

 على اسماعيل عبدالباقى/ بملك-كفرصقر طريق- المعاهدة:  بجهة ، كهرباء مواتير وتجميع

 صناعة عن 5691 برقم 20190401 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  61

 مكتب/نشاط-عبدالسميع محمد/ملك-الناصر مدرسة شارع-الجديدة المنشية- السنبالوين/العنوان:  بجهة ، كهرباء مواتير وتجميع

 السنبالوين 5691 برقم وقيد- 2000/06/29/االفتتاح تاريخ-متكاملة مقاوالت

 مخزن عن 18208 برقم 20190428 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عيد عبده محمود -  62

 مرعى خليل محمود طه محمد/  ملك - شبراهور:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 مصنع عن 18212 برقم 20190430 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور السعيد منصور -  63

 محمد منصور السعيد/  ملك - المقاطعة:  بجهة ،" العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا" داخلية مالبس

 مزرعة عن 18191 برقم 20190421 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبشى المتولى السيد ايمن -  64

 الحبشى المتولى السيد ايمن/  ملك - برهمتوش:  بجهة ، مواشى تسمين

 عن 18169 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى ايوب محمد رفعت دعاء -  65

 الشيوى مصطفى كمال ياسر/  ملك - برهمتوش:  بجهة ، مملحة واسماك فسيخ تجارة



 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

 اصالح عن 18214 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه عبده محمد متولى محمد -  66

 العراقى سليمان محمد محمود/  ملك - شبراهور:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 ارز فراكة عن 18189 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالوهاب محى احمد -  67

 احمد احمد عبدهللا كريمة/  ملك - الجاليلة:  بجهة ، غالل وطحن

 ورشة عن 18201 برقم 20190422 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد رمضان صالح رمضان -  68

 عيد رمضان صالح ناديه/ ملك المخزن:  بجهة ، رخام

 حظيرة عن 18210 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاتة يوسف محمد يوسف -  69

 عبدالسالم محمد اسماعيل محمد/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ، مواشى تسمين

 ، اعالف بيع عن 18175 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى موسى موسى نادية -  70

 فودة ابراهيم عباس السيد/  ملك - غراب ميت:  بجهة

 تجارة عن 18213 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف مسعد مصطفى سهير -  71

 عبدربة محمد لؤى/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ، وبويات حدايد

 مشغل عن 18156 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالموجود صبحى احمد -  72

 السيد عبدالموجود صبحى محمد/  بملك - السمارة:  بجهة ، خياطة

 ادوات تجارة عن 18186 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حامد شحاتة راندا -  73

 اسماعيل السيد سعد السيد/  ملك - الحصاينة:  بجهة ، كهربائية

 ميكانيكا ورشة عن 18200 برقم 20190422 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على محمد وليد -  74

 العزب حسانين محمد حسانين/  ملك - ابوفندى شارع - المعداوى - برهمتوش موقف امام - السنبالوين:  بجهة ، سيارات

 استيراد عن 18161 برقم 20190409 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سالم على عادل -  75

:  بجهة ، لها المنظمه والقرارات القوانين حدود فى 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 سالم احمد عبدالشكور رهامو/ملك الصفا

 تجارة عن 18135 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هللا جاب محمد زينب -  76

 عبدهللا الحسينى احمد ياسر/ بملك- السنبالوين- المخزن:  بجهة ، منزلية ادوات

 بقالة تجارة عن 18138 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال احمد جمال احمد -  77

 احمد عبدالعال احمد جمال/  ملك - البالمون:  بجهة ،

 نقل مكتب عن 18153 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المهدى محمد محمد -  78

 السيد رزق سامية/  ملك - الكوثر شارع - االمديد تمى:  بجهة ، السياحية االنشطة فيماعدا داخلى رحالت

 مغسلة عن 14155 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد محمود سعيد كمال -  79

 الرشيدى عبدة محمد السيد هشام/ ملك- المعاهدة- السنبالوين:  بجهة ، سيارات

 غيار عن 18205 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع علي هيكل ثروت -  80

 العزب صبحى محمد ايهاب/ملك  المنصوره طريق السنبالوين:  بجهة ، سيارات زيت

 مغسلة عن 14155 برقم 20190409 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد محمود سعيد كمال -  81

 زهور تجارة/ نشاط عن/ عثمان مصطفى عثمان/ ملك- النبراوى بجوار-زغلول سعد شارع- السنبالوين/  العنوان:  بجهة ، سيارات

 2014/11/18 االفتتاح تاريخ -وانتيكات صناعية

 سباكة ورشة عن 18158 برقم 20190408 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده السيد السعيد هانى -  82

 السيد عبده السيد السيد/  ملك - الزهايرة:  بجهة ، وحدادة وبرادة



 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

 تجارة عن 18139 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية يوسف ايمن عبدالرحمن -  83

 على رمضان السيد صباح/  ملك - البالمون:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 18207 برقم 20190428 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة محرم احمد ىصبر احمد -  84

 على محمد على ناهد/  ملك - شبراسندى:  بجهة ، خضروات

 تجارة عن 18182 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمودة مصطفى السعيد نادية -  85

 يوسف على محمود اسامة/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ،"  العسكرية والمهمات المالبس فيماعدا"  جاهزة مالبس

 ورشة عن 18165 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على عبدالمعز فادى -  86

 التهامى محمد على عبدالمعز/  ملك - كفرغنام:  بجهة ، موبيليات نجارة

 تجاره عن 18136 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرمه النبوى احمد نجاح عمرو -  87

 عرمه النبوى احمد نجاح/ ملك/ كامل مصطفى شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 عن 18215 برقم 20190430 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضى الشبراوى عوض راندا -  88

 مصطفى عبدالعال حامد السعيد/ملك البالمون:  بجهة ، البان تجارة

 18179 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى عبدالهادى عبداللطيف السيدة -  89

 الجندى محمد ابراهيم اشرف/ بملك - شبراهور:  بجهة ، بالستيك كهرباء خراطيم تصنيع عن

 تجارة عن 18183 برقم 20190417 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى حسين عبدة زينب -  90

 ابومسلم المتولى ابراهيم/  ملك - غراب ميت:  بجهة ، بقالة

 عن 18185 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالجليل السيد عبدالجليل -  91

 السيد/  ملك - التحرير شارع - السنبالوين:  بجهة ،"  العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  هندسيه وتصميمات مقاوالت مكتب

 ابراهيم عبدالجليل

 معرض عن 18168 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  مرعى موسى رفعت ايهاب -  92

 المرسى غريب رمضان/  ملك - شبراهور:  بجهة ، سيارات

 تصنيع عن 18159 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبده الشبراوى مصطفى -  93

/  ملك - االصيل مطاحن امام - الحوال - السنبالوين:  بجهة ، االدوية دون واعشاب زيوت وتعبئة الغير لدى تجميل مستحضرات

 المتولى شحاتة عباده ونيسة

 ادوات تجارة عن 18151 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد محمد رضا -  94

 ابراهيم على عبداللطيف ناجى/  ملك - كفرسنجاب:  بجهة ، منزلية

 تحضير عن 18192 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد حجازى نادر -  95

 حسانين السيد حسانين منال/  ملك - المسيرى هشام شارع - االمديد تمى:  بجهة ، جاهزة مأكوالت وبيع

 تجاره عن 18137 برقم 20190401 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد السيد محمد ريهام -  96

 السيد محمد السيد محمد/ ملك/ الزهايره طماى:  بجهة ، منزليه ادوات

 لحام ورشة عن 18206 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الباز عبدالحميد محمد -  97

 السيد عبدالسالم محمد/  ملك - الزقازيق طريق - السنبالوين:  بجهة ، هياكل وتشكيل معادن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 ،رأس(   العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا)  جاهزة مالبس تجارة  ،  شركة   وشريكة احمد ابراهيم عبدالرحمن محمد -  1

(  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا)  جاهزة مالبس تجارة عن ، 18147 برقم 20190403 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 ابراهيم محمد عبدالرحمن هيثم/  ملك - العز تاج:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   7951:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال شاهين سمير فايز   - 1

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   14284:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معوض ابوالفتوح عاطف دعاء   - 2

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   4404:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االمام سالم محمود رؤيه   - 3

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   1284:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد محمد هيمابرا مجدي   - 4

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   15257:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد االحمدى محمد هالة   - 5

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   14033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فوده العجمى جمعه فكرى   - 6

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   5631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راشد متولي محمود محمود حماده   - 7

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   12247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صفن متولى فاروق السيد   - 8

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   7988:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد محمد زكريا محمد   - 9

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   11626:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوضى مسعد عبدالمولى هناء   - 10

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   5514:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد قاسم منصور سعاد   - 11

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم



 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

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   6970:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين ابراهيم حسين السيد   - 12

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   1854:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بحبح محمد زينهم محمد   - 13

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   5511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ناصر عبدالقادر احمد   - 14

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   4384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم علي عبدهللا عماد   - 15

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   15994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ليله محمد احمد رىصب هانى   - 16

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   17286:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم اسماعيل اسماعيل كمال   - 17

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   9396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد حسن اسماعيل الناصر محمد   - 18

 مواشى حظيرة/ نشاط عن- 2019/04/15 تاريخ فى 945 برقم المودع التاشير طلب بموجب القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   15593:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عمر احمد فايده   - 19

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   7994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السقا علي ابراهيم صالح   - 20

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   15849:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زكى احمد حسن حسام   - 21

 2019/04/17 فى 968 رقم تأشير بطلب القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   11804:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن طة صالح محمود   - 22

 داخلية رحالت مكتب/  نشاط عن 2019/04/17 فى 975 رقم تأشير بطلب القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   5542:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمود محمود   - 23

 تهائيا التجارة العتزالة القيد محو

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   4721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البنداري احمد محروس اماني   - 24

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم  السجل

  لسجلا شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   18104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيداحمد سعد رضا غادة   - 25

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190421 تاريخ وفى ،   17314:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد رشوان محروس ايمان   - 26

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   15640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشربينى اسماعيل فؤاد محمد   - 27

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   12113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوضين محمد السيد السعيد   - 28

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   17116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على سليمان محمود حنان   - 29

 نهائيا التجارة العتتزالها القيد محو تم



 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

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   7887:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفي علي محمد علي ناهد   - 30

 نهائيا التجاره العتزالها المحو   تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   15991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد شعبان هانى   - 31

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   10605:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر احمد عمر احمد   - 32

 صاحبه لوفاة القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   2890:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب شعبان انور صبري   - 33

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   17650:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف مسعد مصطفى مسعد   - 34

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  7504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه صالح عبدالرحيم ربيع محمود -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  17644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبرائيل عبده توفيق عبدالمالك -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  15616 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالوهاب محمد ايهاب -  3

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  4129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان السعيد السيد -  4

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  4129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه رمضان السعيد السيد -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  17093 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على رفعت السيد عزة -  6

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  17789 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشماوى على ابراهيم اية -  7

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  18009 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر متولى عبدالقادر عرفة -  8

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  5 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر احمد ايهاب -  9

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  14646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على بكر هللا على محمد بكر -  10

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



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  16700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمود عماد احمد -  11

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  12897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد الديب محمد اسالم -  12

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

 رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  14145 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال حسن العوضى السيد السيد محمد -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  10808 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي عبده يوسف ضياءالدين -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  15761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبداللطيف فتحى محمد -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  9396 برقم قيده سبق ،، دفر تاجر  السيد حسن اسماعيل الناصر محمد -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  15825 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد اسماعيل احمد -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  13315 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمود حسين عماد -  18

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  16849 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم محمود احمد -  19

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  17316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم جاد صابر رضا -  20

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  13759 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم بدير مسعد ايمن -  21

  جنيه  8000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  18126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد احمد اسماعيل حماده -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  16760 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عباس محمد صبح -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 5691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  1

 على اسماعيل عبدالباقى/ بملك-كفرصقر طريق- المعاهدة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 5691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  2

 تاريخ-متكاملة مقاوالت مكتب/نشاط-عبدالسميع محمد/ملك-الناصر مدرسة شارع-الجديدة المنشية- السنبالوين/العنوان ،:   الـتأشير

 السنبالوين 5691 برقم وقيد- 2000/06/29/االفتتاح



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرمه النبوى احمد نجاح عمرو -  3

 عرمه النبوى احمد نجاح/ ملك/ كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد جمال احمد -  4

 احمد عبدالعال احمد جمال/  ملك - البالمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا جاب محمد زينب -  5

 عبدهللا الحسينى احمد ياسر/ بملك- السنبالوين- المخزن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية يوسف ايمن عبدالرحمن -  6

 على رمضان السيد صباح/  ملك - البالمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ولىالمت الشبراوى محمد عايدة -  7

 اسماعيل يحيى سمير احمد/ بملك-االمديد تمى مركز- ظفر منطقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود فكرى هبه -  8

 السيد محمد الباز صالح/  بملك- االمديد تمى مركز- الخمسة منطقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 5691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  9

-المعاهدة-السنبالوين/ بناحية وذلك-كهرباء مواتير وتجميع صناعة/نشاط عن وذلك 2اخررقم رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 تابع برقم وقيد 2019/04/01 فى814 برقم واودع400000/قدره مال براس-على اسماعيل عبدالباقى/بملك/صقر كفر طريق

 السنبالوين 5691

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 18137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد محمد ريهام -  10

 السيد محمد السيد محمد/ ملك/ الزهايره طماى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 18140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم طه يسين عبدالحليم رحاب -  11

 متولى ماهر على سامح/ بملك-الزقازيق طريق- السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 18142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم يوسف خالد -  12

 يوسف السيد ابراهيم يوسف/ بملك- سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل مت 20190402 تاريخ وفي 18143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خير محمد احمد -  13

 ابراهيم منصور اشرف/بملك/ البيضاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 18144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لطفى سعيد مصطفى -  14

 عطيه محمد لطفى/ بملك- الكلى مستشفى شارع- النزهة حى - السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 18146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان حسن حسانين حمدى بليغ -  15

 الشربينى السيد محمد امال/  ملك - الشرقيون النساجون بجوار - عبدالعزيز احمد شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 3391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد -  16

/  نشاط عن - محمد السعيد رضا محمد/  ملك - التقوى جامع سارع - البالمون/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 3391 تابع برقم وقيد 2019/04/03 فى 836 برقم اودع - جنيه51000 براسمال - المواشى لتربية حظيرة

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 18145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد بثينة -  17

 عطيه عبدالغنى بهاء/ ملك- العربية الوحدة قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 3391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد -  18

 محمد السعيد رضا محمد السعيد/  ملك - التقوى جامع شارع - البالمون ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 3391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد -  19

 قيدة رقم - 1995/12/13 االفتتاح تاريخ - بقالة بيع/  التجارة نوع - دقدق رمضان رقة/  ملك - البالمون/  العنوان ،:   رالـتأشي

  السنبالوين 3391 برقم

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 18148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمنزلية الكهربائية االدوات لتجارة السعدنى -  20

 السعدنى حسن عبدالقادر راضى/ ملك - شبراهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 10499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بيومي عبدهللا السيد -  21

 البرماوى العوضى ياسين العوضى/ملك الحديد السكه شارع البستان حى السنبالوين/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 13682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالمعبود رضا -  22

 محمد عباس السعيد رضا/  بملك - االمديد تمى مركز - السباخ ابوداود/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 18149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى ياسين عاطف احمد -  23

 عليوه على عثمان مناع/  بملك - صدقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 18150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم انور رمضان -  24

 فرج عبدالمجيد ايناس/  ملك - الشناوى محمد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 18154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى منصور عبدهللا سبيله -  25

 يسن محمد محمد صبحى/ بملك- الصفا قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 4129    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رمضان السعيد السيد -  26

 ابراهيم محمد االحمدى رمضان/  ملك - القطع حوض - سنجاب كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 4129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رمضان السعيد السيد -  27

 قيدة رقم - 1999/02/15  المحل افتتاح تاريخ - تصدير/  التجارة نوع - السيد مسلم السيد/  ملك - السمارة/  العنوان ،:   الـتأشير

 السنبالوين 4129 السجل فى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 15005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبدالهادى منى -  28

 ابراهيم احمد محمد/  بملك- االمديد تمى مركز- ابوعلم صبرى منشاة/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 18151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد رضا -  29

 ابراهيم على عبداللطيف ناجى/  ملك - كفرسنجاب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 18155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان يوسف ناجى ماريان -  30

 طلبة هللا عوض نصر مينا/  ملك - الجمال ارض - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 4129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رمضان السعيد السيد -  31

 مواشى مزرعة/  نشاط عن - ابراهيم محمد االحمدى رمضان/  ملك - كفرسنجاب/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 4129 تابع برقم وقيد 2019/04/07 فى 864 برقم اودع - جنيه  51000 براسمال -

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 4129    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، رمضان السعيد السيد -  32

 براسمال - مواشى مزرعة/  نشاط عن - ابراهيم محمد االحمدى رمضان/  ملك - كفرسنجاب/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،

 السنبالوين 4129 تابع برقم وقيد 2019/04/07 فى 864 برقم اودع - جنيه  51000

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 18152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمود بشير -  33

 ابراهيم على عبداللطيف ناجى/  ملك - كفرسنجاب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 18156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالموجود صبحى احمد -  34

 السيد عبدالموجود صبحى محمد/  بملك - السمارة ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 18153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المهدى محمد محمد -  35

 السيد رزق سامية/  ملك - الكوثر شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 18159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده الشبراوى مصطفى -  36

 المتولى شحاتة عباده ونيسة/  ملك - االصيل مطاحن امام - الحوال - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 18157    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صديق صالح سناء -  37

 محمد قاسم منصور سعاد/ ملك- غزالة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 18158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد السعيد هانى -  38

 السيد عبده السيد السيد/  ملك - الزهايرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 18161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم على عادل -  39

 سالم احمد عبدالشكور اموره/ملك الصفا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 18162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف ابوسيف يونس -  40

 متولى احمد لطفى عزة/ ملك- سكينة الحاجة عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 18163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبدالعال السيد -  41

 محمد ابراهيم السيد عبدالعال/  ملك - السمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمود سعيد كمال -  42

-الرشيدى عبدها محمد هشام/ملك-السنبالوين-بناحيةالمعاهدة سيارات مغسلة/ نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 14155 تابع برقم وقيد 2019/4/9بتاريخ-896 برقم اودع- فقط12000براسمال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 5186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربيني محمود -  43

 رئيسى محل الى السويس 64140 برقم والمقيد2016/06/15 فى 2990 برقم المودع االخر الرئيسى المحل تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 5186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربيني دمحمو -  44

 اخر رئيسى الى الرئيسى المحل تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 18164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالسميع والء -  45

 العزب مصطفى احمد محمد/ ملك- صدقا ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 18160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم مطعم -  46

 شرف عبده موسى غندور عبده/ بملك شبراهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمود سعيد كمال -  47

 زهور تجارة/ نشاط عن/ عثمان مصطفى عثمان/ ملك- النبراوى بجوار-زغلول سعد شارع- السنبالوين/  العنوان ،:   الـتأشير

 2014/11/18 االفتتاح تاريخ -وانتيكات صناعية

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمود سعيد كمال -  48

 الرشيدى عبدة محمد السيد هشام/ ملك- المعاهدة- السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 18166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى جوده عبدالهادى بشرى -  49

 السرسى محمد عبدالكريم سعاد/  ملك - كامل مصطفى شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 17303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد محمود -  50

 احمد محمد محمد/  ملك - ديوالوسطى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 17303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد محمود -  51

 تاريخ -" خشب" ومقاوالت توريات مكتب/  التجارة نوع - منصور احمد محمد محمد/  ملك - ديوالوسطى/  العنوان ،:   الـتأشير

 السنبالوين 17303 السجل فى قيدة رقم - 2018/07/26 المحل افتتاح



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 17303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد محمود -  52

 - بمحرك نجارة ورشة/  نشاط عن - احمد محمد محمد/  ملك - ديوالوسطى/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 17303 تابع برقم وقيد 2019/04/10 فى 904 برقم اودع - جنيه25000 براسمال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 18165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالمعز فادى -  53

 التهامى محمد على عبدالمعز/  ملك - كفرغنام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرجانى حمد محمد ماجد -  54

 فرجانى حمد محمد عماد/  ملك - الرمزية - سليط سيداحمد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى موسى رفعت ايهاب -  55

 المرسى غريب رمضان/  ملك - شبراهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد جمال مصطفى -  56

 حسنين محمد جمال/  ملك - االمديد تمى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى ايوب محمد رفعت دعاء -  57

 الشيوى مصطفى كمال ياسر/  ملك - برهمتوش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد الدين عماد احمد -  58

 عثمان احمد الدين عماد/  ملك - ابوالصير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عاطف احمد -  59

 السيد احمد عاطف/ بملك - الوسطى ديو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد عثمان احمد -  60

 على اسماعيل عبدالحميد اسماعيل/ بملك -ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 18174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بسيونى فتحى نجالء -  61

 شوشه ابراهيم عبده السيد/  ملك - القديمة الجبانة شارع 4 - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 18175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى موسى موسى نادية -  62

 فودة ابراهيم عباس السيد/  ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 18176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحافظ حلمى سالى -  63

 مصطفى عبدالمؤمن رضا/  ملك - كفرعزام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 13315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود حسين عماد -  64

 سيارات اطارات بيع/  نشاط عن -بدوى حسين محمد راويح/  ملك - ديوالوسطى/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 13315 تابع برقم وقيد 2019/04/15 فى 944 برقم اودع - جنيه 100000 برسمال - وبطاريات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 13315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود حسين عماد -  65

 بدوى حسين محمد روايح/  ملك - ديوالوسطى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 13315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود حسين عماد -  66

 المحل افتتاح تاريخ - زراعية االت تجارة/  التجارة نوع - محمد عبدالحميد محسن/  ملك - ديوالوسطى/  العنوان ،:   الـتأشير

 السنبالوين 13315 السجل فى القيد رقم - 2013/01/17

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 17155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد عبدالستار ماهر -  67

 المرسى احمد عبدالستار ماهر/   الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 9396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن اسماعيل الناصر محمد -  68

 9396 تابع برقم والمقيد-2018/10/17 تاريخ فى- 2455 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 السنبالوين
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 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
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   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط يلتعد تم20190401 تاريخ وفي 17543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى بيومى فتحى محمد -  1

 سيارات ميكانيكى ورشة/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 14305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب حسن توفيق فتوح -  2

 بالستيك مصنع/الى النشاط تعدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 10499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بيومي عبدهللا السيد -  3

 لها المنظمه والقرارات القوانين حدود فى وتصديرها موبيليات تصنيع/الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 15005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبدالهادى منى -  4

 تجميل ادوات تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 4129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان السعيد السيد -  5

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير/  على النشاط قصر

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 4129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رمضان السعيد السيد -  6

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير/  على النشاط قصر:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 10245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكمبيوتر لمستلزمات حسن محمد مؤسسة -  7

 االنترنت ماعدا كمبيوتر مستلزمات تجارة/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 10245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصر عبدالعزيز حسن محمد -  8

 االنترنت ماعدا كمبيوتر مستلزمات تجارة/  الى النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 5186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربيني محمود -  9

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير مكتب/  على النشاطذ قصر

 تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 5   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر احمد ايهاب -  10

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدودو فى تصدير/ الى

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 16944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى فتحى ليلى -  11

 مواشى تربية/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 12897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد الديب محمد اسالم -  12

 سيارات وكرسية مواتير غيار وقطع وحفارات ولوادر سيارات تجارة/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 10808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبده يوسف ضياءالدين -  13

 فى( 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 15849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى احمد حسن حسام -  14

 الصحية االدوات تجارة/  الى شاطالن تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 17803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سعد ثروت احمد -  15

 " العقارات واستثمار تسويق فيماعدا" عامة مقاوالت مكتب/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 17803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سعد ثروت احمد -  16

 والسياحة العقارات واستثمار تسويق فيماعدا عامة ومقاوالت(  عمال نقل متعهد)  رحالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 13759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم بدير مسعد ايمن -  17

 لذلك الالزمه التراخيص اصدار بعد رياضيه خدمات/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 14008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة االمام -  18

 سيارات غيار قطع تجارة/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 14008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد االمام -  19

 سيارات غيار قطع تجارة/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 11662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم يحي تامر -  20

 (السياحية االنشطة عدا فيما) الغير وحساب المكتب لحساب والعمال الطالب لنقل رحالت مكتب/ الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 16637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد شعبان نسمه -  21

 سيارات ومعرض"  السياحية االنشطة فيماعد" داخلية رحالت مكتب/  الى النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد محمد ريهام -  1

 خاص: شيرالتأ وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 18152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمود بشير -  2

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 14155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمود سعيد كمال -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 18178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى المرسى اسماعيل رضا -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 18194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد محمود مدحت مسعد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 18210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاتة يوسف محمد يوسف -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود فكرى هبه -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 18156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالموجود صبحى احمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 18160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم مطعم -  9

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 18181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد عابد حسام -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 18190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار هالل محمد مجاهد -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 18214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه عبده محمد متولى محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى الشبراوى محمد عايدة -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 18164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالسميع والء -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 17303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد محمود -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 18179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى عبدالهادى عبداللطيف السيدة -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 18197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر السيد نصر سامية -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 18211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان الحق جاد حمدين سلوى -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 18213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مسعد مصطفى سهير -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا جاب محمد زينب -  20

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 18150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم انور رمضان -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 18165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالمعز فادى -  22

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 16825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالرحمن على السيد -  23

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 18196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب عبدهللا ابوسمرة مصطفى عبدهللا -  24

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 18212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور السعيد منصور -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل مت20190402 تاريخ وفي 18142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم يوسف خالد -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 18157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صديق صالح سناء -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 18158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد السعيد هانى -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرجانى حمد محمد ماجد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 18204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على االحمدى علي اسماء -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد جمال احمد -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 4129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رمضان السعيد السيد -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 18161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم على عادل -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 13315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود حسين عماد -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 18200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على محمد وليد -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 18143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خير محمد احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 18144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لطفى سعيد مصطفى -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 18155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان يوسف ناجى ماريان -  38

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 18187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على السيد دعاء -  39

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 18188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان ابوالعنين عبدالخالق محمود -  40

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 18202   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا احمد -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 18174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بسيونى فتحى نجالء -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 18185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالجليل السيد عبدالجليل -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 18186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد شحاتة راندا -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 18203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشحات الشحات كمال -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 5691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد جمال مصطفى -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى ايوب محمد رفعت دعاء -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 18176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحافظ حلمى سالى -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 18199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محروس الشحات رضا -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 18207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة محرم احمد صبرى احمد -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 18154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى منصور عبدهللا سبيله -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 18162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف ابوسيف يونس -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 18183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى حسين عبدة زينب -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 18192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد حجازى نادر -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية يوسف ايمن عبدالرحمن -  56

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 18145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد بثينة -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 18177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى محمد السيد محمود اشرف -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 18201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد رمضان صالح رمضان -  59

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 14898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى محمد عبدالفتاح السيد الراعى -  60

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 18159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده الشبراوى مصطفى -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد الدين عماد احمد -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عاطف احمد -  63

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 18205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع علي هيكل ثروت -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 3391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع محمد السعيد رضا محمد -  65

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 18148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمنزلية الكهربائية االدوات لتجارة السعدنى -  66

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 18166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى جوده عبدالهادى بشرى -  67

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد عثمان احمد -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 18182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمودة مصطفى السعيد نادية -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 18189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالوهاب محى احمد -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 18193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد سمير احمد -  71

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 18206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الباز عبدالحميد محمد -  72

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 18140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم طه يسين عبدالحليم رحاب -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 18146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان حسن حسانين حمدى بليغ -  74

 خاص: 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 18153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المهدى محمد محمد -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 18184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى مغازى احمد -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 18191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبشى المتولى السيد ايمن -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 18198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران محمد ابراهيم ياسر -  78

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 18163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبدالعال السيد -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 18168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى موسى رفعت ايهاب -  80

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 18175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى موسى موسى نادية -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 18208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عيد عبده محمود -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 18215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى الشبراوى عوض راندا -  83

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 18136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرمه النبوى احمد نجاح عمرو -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 18149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى ياسين عاطف احمد -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 18151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد رضا -  86

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 18180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالسالم وائل -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 18195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمقصود حسن سامى -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 18209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنى صابرين صيدلية -  89

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لتصنيع رويال مؤسسة/الى السمه تعديل: الى 10499 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  1

   وتصديرها الموبيليات

 لمستلزمات حسن محمد مؤسسة: الى 10245 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  2

   الكمبيوتر

 سيمال/  الى التجارية السمة تعديل: الى 5186 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  3

   للتصدير

 معرض/  الى التجارية السمة تعديل: الى 10808 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  4

   والتصدير واالستيراد السيارات لتجارة الصفاء

 عمال لتوريد واالخالص التقوى مؤسسة: الى 16191 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  5

   النظافه

   والتصدير لالستيراد ماسة مؤسسة: الى 18177 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417 : تاريخ فى  ،  -  6

   السيارات غيار قطع لتجارة االمام: الى 14008 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  7

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   20190404 تاريخ وفى ،   4396:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها عيس محمود محمد بدرعبدالمنعم شركه   - 1

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم

   20190404 تاريخ وفى ،   4396:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها عيس محمود محمد بدرعبدالمنعم شركه   - 2

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 الكيان تعديل تم20190404 تاريخ وفي 4396   برقم قيدها سبق ، وشريكتها عيس محمود محمد بدرعبدالمنعم شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190404:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن كةشر  وشريكتها عيس محمود محمد بدرعبدالمنعم شركه -  1

 4396   برقم

    20190404:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتها عيس محمود محمد بدرعبدالمنعم شركه -  2

 4396   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9242   برقم    20190401:  تاريخ ، 812  2015/06/15-ج  حسين النبوي نبيل حشمت -  1

 13349   برقم    20190401:  تاريخ ، 816  2018/02/19-ج  محمد ابراهيم جابر ابراهيم -  2



 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

 4404   برقم    20190402:  تاريخ ، 827  2009/03/14-ج  االمام سالم محمود رؤيه -  3

 4404   برقم    20190402:  تاريخ ، 828  2014/03/14-ج  االمام سالم محمود رؤيه -  4

 4404   برقم    20190402:  تاريخ ، 829  2019/03/14-ج  االمام سالم محمود رؤيه -  5

 7951   برقم    20190402:  تاريخ ، 823  2008/08/09-ج  عبدالعال شاهين سمير فايز -  6

 7951   برقم    20190402:  تاريخ ، 824  2013/08/09-ج  عبدالعال شاهين سمير فايز -  7

 7951   برقم    20190402:  تاريخ ، 824  2013/08/09-ج  عبدالعال شاهين سمير فايز -  8

 7951   برقم    20190402:  تاريخ ، 824  2013/08/09-ج  لعبدالعا شاهين سمير فايز -  9

 7951   برقم    20190402:  تاريخ ، 824  2013/08/09-ج  عبدالعال شاهين سمير فايز -  10

 7951   برقم    20190402:  تاريخ ، 825  2018/08/09-ج  عبدالعال شاهين سمير فايز -  11

 1284   برقم    20190403:  تاريخ ، 841  2006/09/29 - ج  سعد محمد ابراهيم مجدي -  12

 1284   برقم    20190403:  تاريخ ، 842  2011/09/29 - ج  سعد محمد ابراهيم مجدي -  13

 1284   برقم    20190403:  تاريخ ، 843  2016/09/29 - ج  سعد محمد ابراهيم مجدي -  14

 13324   برقم    20190403:  تاريخ ، 839  2018/01/29 - ج  حسن متولى محمد وليد -  15

 13315   برقم    20190404:  تاريخ ، 845  2018/01/22-ج  سالم محمود حسين عماد -  16

 10499   برقم    20190404:  تاريخ ، 850  2017/12/12-ج  احمد بيومي عبدهللا السيد -  17

 11500   برقم    20190407:  تاريخ ، 868  2015/01/10 - ج  اسماعيل ابراهيم موسى رضا -  18
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