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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 19162 برقم 20190411 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشره السيد ابراهيم حمدى محمد -  1

 الشره السيد ابراهيم حمدى بملك اتميده:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواعى حسن الحميد عبد محمد اشرف محمد -  2

 الواعى حسن الحميد عبد محمد اشرف بملك دماص:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن 19111

 نجاره حاليه عن 19177 برقم 20190417 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عزب صابر صالح -  3

 العزيز عبد العزيز عبد السيد محمد بملك الرحمانيه:  بجهة ،

 مالبس تجاره عن 19199 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اليمانى خليل محمود كريم -  4

 رسالن السيد محمد راويه بملك صالح ش من الدين بهاء ش:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه

 تجاره نع 19215 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود عبده محمود اسماء -  5

 عامر احمد السيد طلبه محمد بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، وانتيكات مفروشات

 عن 19146 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب العزيز عبد رضا محمد محمود -  6

 العزيز عبد رضا محمد بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، عامه توريدات و مقاوالت مكتب

 عن 19167 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى شحاته ابراهيم ابراهيم محمد -  7

 يوسف احمد توفيق محمود بملك دماص:  بجهة ، كهربائيه ادوات بيع

 تجارة عن 19173 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب عبده عبده عطيه جوده سمر -  8

 العزب ابراهيم زينب بملك بشال:  بجهة ، البقاله

 ، خرده بيع عن 19186 برقم 20190418 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسنين صالح فتحى -  9

 على حسانين على على عماد بملك خالد ابو ميت:  بجهة

 تجاره عن 19191 برقم 20190421 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد الغفار عبد هللا عبد -  10

 محمد الغفار عبد راويه بملك بشال:  بجهة ، البقاله

 ، مكتبه عن 19207 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرجان المقصود عبد السيد هديه -  11

 احمد سيد على سمير بملك اوليله:  بجهة

 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا لطف اسماعيل ابراهيم اسماعيل محمد -  12

 ابراهيم اسماعيل احمد بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب عن 19165

 تشكيل عن 11064 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطبه محمد الخير ابو احمد -  13

 حطبه محمد الخير ابو محمد بملك المطاحن ش غمر ميت بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، معادن

 تشكيل عن 11064 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطبه محمد الخير ابو احمد -  14

 الكفراوى السيد المنعم عبد حنان بملك القرشى ميت:  بجهة ، معادن

 عن 19150 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصبان محمد محمود محمود احمد -  15

 العنين ابو محمد شاديه بملك دماص:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات نقل خدمه مكتب

 عن 19182 برقم 20190418 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد الحميد عبد العنين ابو احمد -  16

 المرسى العزيز عبد محمد بملك دماص:  بجهة ، وطعميه فول مطعم
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 مكتب عن 19198 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت الشرقاوى مؤسسه -  17

 الشرقاوى الخالق عبد محمد رفعت بملك بشال:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 19158 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو الشحات ابراهيم شادى -  18

 العال ابو الشحات ابراهيم بملك المقدام كفر:  بجهة ، عامه توريدات مكتب

 ادوات بيع عن 19149 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد الششتاوى محمد وليد -  19

 شلين النبى عبد صديقه بملك الشفاء دار صيدليه بجوار بورسعيد شارع:  بجهة ، وسيراميك صحيه

 بيع عن 19222 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبل العزيز عبد محمد على احمد -  20

 نعمه ابو منصور المتولى عزه بملك اتميده قريه:  بجهة ، وشحومات زيوت

 مكتب عن 19176 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد شبل محمد شبل اسالم -  21

 السيد شبل محمد شبل بملك العلوى كوبرى نهايه هللا جاب عزبه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مالبس تجارة عن 19192 برقم 20190421 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهزه للمالبس دىن -  22

 عوض ابراهيم محمد سهير بملك الدبونيه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه

 عن 19202 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا سالمه نقوال جرجس ابانوب -  23

 عزيز وجيه فيفى بملك مطر داود كفر:  بجهة ، خيوط غزل شانيليا مصنع

 عن 19220 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد حسين الحفيظ عبد محمد -  24

 شهاب الدين محب صبرى احمد بملك ناجى ميت:  بجهة ، كهربائيه واجهزه ومعدات غيار قطع توريدات مكتب

 صيدليه عن 19206 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده خالد مروه/د صيدليه -  25

 البدرى البارى عبد احمد مجدى بملك النور كوم:  بجهة ، عامه

 مكتب عن 19164 برقم 20190411 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد احمد رزق مجدى -  26

 ربه عبد احمد رزق بملك بشال:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 19145 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنيزع الحسينى كمال مصطفى هناء -  27

 القرو زيد ابو سوزان بملك اتميده:  بجهة ، دواجن مستلزمات و مشتمالتها و اعالف تجارة

 مكتب عن 19144 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم قنديل محمود ابراهيم -  28

 محمد السيد ابراهيم احالم بملك بهيده كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 18317 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القبانى مصطفى السعيد نصر كرم -  29

 رضوان النبى عبد حسين السيد حسين بملك الثانى البر شومان عزبه:  بجهة ، معادن تشكيل مصنع

 عن 18317 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القبانى مصطفى السعيد نصر كرم -  30

 السعيد نصر جمال بملك التوفيقى الرياح بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، معادن تشكيل مصنع

 عن 19174 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البندارى ابراهيم محمد محمد مرتضى -  31

 البندارى ابراهيم محمد محمد شادى بملك النور كوم:  بجهة ، اسماك بيع

 مزرعه عن 13113 برقم 20190430 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان رزق سعد سمير مينا -  32

 سليمان رزق سعد سمير بملك مطر داود تادرس سليمان كفر:  بجهة ، دواجن

 19123 برقم 20190404 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحس ابراهيم محمد الدسوقى ابراهيم زينب -  33

 محمد على احمد سيد بملك منصور احمد ش دقادوس:  بجهة ، سجاد تجاره عن

 مزرعه عن 13113 برقم 20190430 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان رزق سعد سمير مينا -  34

 رزق سعد سمير بملك تادرس سليمان كفر بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، دواجن
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 كافيه عن 19163 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرشدى السيد طه على محمود -  35

 المرشدى السيد طه على بملك اتميده:  بجهة ،( وساخنه بارده مشروبات)

 19157 برقم 20190410 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد احمد محمد الجليل محمدعبد وليد -  36

 هللا عبد المولى عبد محمود بملك اوليله:  بجهة ، مياه فالتر تجاره عن

 عن 19153 برقم 20190409 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطامى الحسينى السعيد سعد محمد -  37

 السبيعى احمد محمد سالمه بملك محسن ميت:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما) كمبيوتر اكسسوار تجاره

 خدمات عن 19151 برقم 20190409 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحمول لخدمات العيسوى -  38

 الزينى الطنطاوى ابراهيم محمد بملك البوها:  بجهة ، محمول

 معلف عن 19139 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسن الوهاب عبد محمود -  39

 عطيه حسن الوهاب عبد بملك العز ميت:  بجهة ، مواشى

 تجاره عن 10357 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب محمد منير الدين حسام -  40

 عجوه ابو الحنفى السيد ورثه بملك االبراهيمى ش:  بجهة ، شيشه لوازم

 تجاره عن 10357 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب محمد منير الدين حسام -  41

 خطاب مرغنى عزيزه بملك حسين الصادق عبد الشهيد شارع من البنا حسن بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، شيشه لوازم

 مطبعه عن 19119 برقم 20190403 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى احمد احمد فؤاد حماده -  42

 عطيه محمود الرحمن عبد بملك جصفا:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد) 

 بيع عن 19193 برقم 20190421 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اغا حسن محمود محمود نسمه -  43

 هللا جاد سليمان المنجى محمد بملك النور كوم:  بجهة ، وبقاله تموينيه مستلزمات

 عن 19211 برقم 20190428 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى موسى محمد محمد دعاء -  44

 سمرى سليمان محمد مجدى بملك دماص:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مكتب عن 19180 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على فرج على فرج -  45

 محمود محمد طاهر محمد بملك العرنوسى فوزى الشهيد شارع:  بجهة ، استثمارعقارى

 عن 19131 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين زين محمد محمد الحليم عبد ايه -  46

 خيال محمد احمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، كهربائيه ومصابيح اسالك بيع

 بيع عن 19122 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناط عليوه حسن السعيد اميره -  47

 الحناط عليوه حسن السعيد بملك اوليله:  بجهة ، دواجن

 عن 19200 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابو مرعى على حلمى محمود -  48

 ابراهيم محمود هانم بملك نعمان كفر:  بجهة ، اسماك وشى بيع

 و بقاله تجارة عن 19209 برقم 20190424 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده محمد احمد جوده -  49

 زياده محمد احمد جوده اميره بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، تموين

 تجاره عن 19166 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد محمود حماده -  50

 الحصرى على محمد عزت بملك عفيفى احمد و الجيش شارع:  بجهة ، فالتر و تكييف

 غسيل عن 19110 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده اسماعيل محمد محمد -  51

 زياده اسماعيل محمد محمد احمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، سيارات وتشحيم

 ورشه عن 19175 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان رزق سليمان ورده -  52

 مارمرقس كنيسه وقف الطريق على محسن ميت:  بجهة ، معادن خراطه
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 19135 برقم 20190407 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيرم التهامى زكريا التهامى هيثم -  53

 الجندى محمد محمد بملك النت ارض بورسعيد شارع:  بجهة ، العسكريه االحذيه عدا فيما احذيه تجاره

 عن 19124 برقم 20190404 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدايم عبد النبى عبد كمال محمود حماده -  54

 الرحمن عبد امين محمد احمد بملك النور كوم:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئه

 تجاره عن 19188 برقم 20190418 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم نصر احمد محمد صالح -  55

 هيكل ابراهيم عادل بملك دماص:  بجهة ، حبوب

 14445 برقم 20190424 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  56

 رجيله ابو محمد عبده احمد بملك عائشه السيده مسجد خلف الجديده الترعه النور كوم:  بجهة ، مواشى حظيره عن

 14445 برقم 20190424 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  57

 بحيرى الرحمن عبد ابراهيم ابراهيم بملك النور كوم:  بجهة ، مواشى حظيره عن

 عن 19210 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمرداش محمد زكى محمد زكى -  58

 الدمرداش محمد زكى محمد بملك  جالوس عزبه:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  59

 الحميد عبد احمد شيماء بملك اتميده الزنقاله حى:  بجهة ، حريمى وكوافير اتيليه عن 17275

 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  60

 العزاوى محمود محمود خالد بملك اتميده:  بجهة ، حريمى وكوافير اتيليه عن 17275

 عن 19142 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان ابراهيم عبده مصطفى سلوى -  61

 محمود احمد الدين سعد محمود بملك جصفا:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 عن 19128 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه موسى بيومى محمد مصطفى -  62

 محمد منصور على جمال بملك سعيد بور شارع:  بجهة ، واعالف مزارع مستلزمات تجاره

 19115 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدى اسماعيل احمد سيد الشحات عصام -  63

 الشرقاوى الفتاح عبد احمد رفعت احمد بملك الجزيره ارض:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه عن

 برقم 20190415 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد هللا عبد ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم -  64

 محمد بملك يوليو 26 شارع:  بجهة ،( 6 موعهالمج من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد مكتب عن 19169

 يوسف محمد وسحر الرحيم عبد ابراهيم الرحمن عبد وامل

 بقاله تجاره عن 19194 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس احمد ابراهيم دعاء -  65

 الدين شرف محمود احمد فاديه بملك بشال:  بجهة ،

 عن 19213 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد خضر الفتوح ابو مؤمن -  66

 خضر الرحيم عبد مخلص بملك المعاهده شارع:  بجهة ، كاوتش تجارة

 ، صيدليه عن 19159 برقم 20190410 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر نبيل محمود صيدليه -  67

 البشالوى ابراهيم حماد بملك بشال:  بجهة

 مكتب عن 19148 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عنانى احمد محمد -  68

 السيد ابراهيم عنانى احمد بملك الدبونيه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مكتب عن 19143 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السعيد ابراهيم خالد -  69

 ابراهيم محمد احمد دعاء بملك خالد ابو ميت جصفا القط مسجد شارع:  بجهة ،(  السياحيه االنشطه عدا فيما)  داخليه رحالت



 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

 مصنع عن 19138 برقم 20190408 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنانى السميع عبد فكرى خالد -  70

 السيد محمد سليمان ابو نهى بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، بالستيك اكياس

 عن 19126 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين العزيز عبد محمد محمد احمد -  71

 حسين العزيز عبد محمد محمد بملك دماص:  بجهة ، دواجن معدات توريد مكتب

 بيع عن 19112 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد محمد شريف اسالم -  72

 زايد محمد محمد ناديه بملك عفيفى احمد شارع:  بجهة ، رياضيه مالبس

 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االتربى ابراهيم الفتاح عبد محمد الفتاح عبد احمد -  73

 الشيته موسى محمد زكريا فرج بملك الحاجبى:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات مقاوالت مكتب عن 19216

 مكتب عن 19121 برقم 20190404 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفل شرف عطيه محمد حسن -  74

 شرف عطيه محمد محمد بملك محرم الشيخ ش هالل الشيخ كفر:  بجهة ، عامه وتوريدات عامه مقاوالت

 ، ورقيات تجارة عن 19201 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محرم على محرم -  75

 نصر البر عبد محمد بملك الكبرى صهرجت:  بجهة

 19205 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمد صابر اللطيف عبد صبرى عبير -  76

 عطيه احمد ناديه بملك الوتيده مسجد امام العباسيه بشال:  بجهة ، سياحى مخبز عن

 عن 19161 برقم 20190411 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الكيالنى محمود احمد مصطفى -  77

 محمد الكيالنى محمود احمد بملك يوليو 26 شارع:  بجهة ، حدايد تجارة

 ورشه عن 19141 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى ابراهيم انور احمد -  78

 العزازى وجدى مصطفى فوزى بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، سيارات اصالح

 ورشه عن 19116 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد رشاد مسعده -  79

 على محمد الشحات السيد بملك الجزيره ارض ياسين محمود شارع:  بجهة ، معادن تشغيل

 عن 19127 برقم 20190404 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو احمد احمد السيد محمود -  80

 حسان حسان حسان نجوى بملك سليم السلطان الظاهر شارع:  بجهة ، جزاره

 مصنع عن 19168 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس صابر مالك ريهام -  81

 محمد السيد وائل بملك المقدام كفر:  بجهة ، خيوط زوى

 عن 19171 برقم 20190415 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى مدبولى الدين جالل ياسر -  82

 السيد محمد فتحى راشا بملك المحمديه كفر:  بجهة ، حلويات مصنع

 بيع محل عن 19214 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب فرج السيد محمد خالد -  83

 الرحمن عبد احمد عطا ابراهيم بملك 22 رقم محل التجاره شارع الموقس شارع 12 رقم عقار:  بجهة ، نجف

 عن 19147 برقم 20190409 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصار يوسف الغريب احمد ايمان -  84

 حسانين نصر مصطفى محمد بملك اتميد:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 ، مخرطه عن 19152 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسيحه نصيف عزيز شنوده -  85

 منصور السيد عبد نصيف نسيم بملك مطر داود كفر:  بجهة

 ورشه عن 19109 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ عوض حمزه حمدى امال -  86

 احمد سيد احمد سيد عادل هيثم بملك سنفا:  بجهة ، اخشاب شق

 عن 19134 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض متولى محمد ماهر احمد -  87

 الفقى مصطفى احمد ساره بملك المعاهده شارع:  بجهة ، تجميل مستحضرات و طبيه مستلزمات تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 19187 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتوح ابو محمد محمد ابراهيم -  88

 المقصود عبد محمود محمد وليد بملك جصفا:  بجهة ، صاج

 تجاره عن 19204 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على ابراهيم عطيه خالد -  89

 المولى عبد الوهاب عبد جمال بملك ناجى ميت:  بجهة ، وبويات حدايد

 19219 برقم 20190430 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو متولى ابراهيم الرحيم عبد سحر -  90

 الشرقاوى رزق السيد زكى بملك بشال قريه:  بجهة ، بقاله تجارة عن

 تصنيع عن 19208 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عطيه صبحى عادل -  91

 سليمان زكى ماريه بملك سنتماى:  بجهة ، زجاج مرايات

 تصنيع عن 19208 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عطيه صبحى عادل -  92

 سليمان زكى ماريه بملك سنتماى:  بجهة ، زجاج مرايات

 عن 19120 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السودانى مبروك محمد رمضان احمد -  93

 النويهى محمدابراهيم فوزيه بملك بدر عزبه:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 ورشه عن 19113 برقم 20190401 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعادن لتشكيل المرسى مؤسسه -  94

 جادو اسماعيل السيد بملك النور كوم:  بجهة ، معادن تشكيل

 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرؤف عبد الوهاب عبد المصلحى احمد مصطفى -  95

 جدالم ابو مصطفى فرج طارق بملك اوليله:  بجهة ، مواشى مزرعه عن 19196

 تجاره عن 19133 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتر الفتاح عبد ابراهيم محاسن -  96

 محمد بكر الحصافى بملك النور كوم:  بجهة ، منزليه ادوات

 مكتب عن 19129 برقم 20190407 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب الصباحى فتوح ايمن -  97

 العزب الصباحى فتوح ابتسام بملك المعصره:  بجهة ، سيارات غيار وقطع سيارات وتصدير استيراد

 مكتب عن 19212 برقم 20190428 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى موسى محمد محمد امينه -  98

 العال ابو احمد رضوان نجوى بملك دماص:  بجهة ، عامه مقاوالت

 19218 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عطيه مصطفى مسعد مصطفى -  99

 عساكر مامون ابراهيم مامون بملك االشراف تفهنا:  بجهة ، بذور معصره عن

 عن 19160 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى العظيم عبد حمدى سلطان -  100

 رمضان محمد السيد هناء بملك دماص:  بجهة ، حالقه صالون

 تجارة عن 19117 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل على حسن السيد عصام -  101

 الوكيل حسن السيد السعيد بملك دقادوس الشعراوى االمام شارع:  بجهة ، صناعيه منظفات

 عن 19172 برقم 20190416 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل احمد محروس احمد السعيد -  102

 شوشه ابو محمد السعيد ماجده بملك سرنجا كفر:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 عن 19132 برقم 20190407 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب سليم عزت محمد احمد -  103

 السيد فاروق اسامه بملك يوليو 26 ش:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره

 عن 19181 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مصطفى خالد شوقى -  104

 على احمد رمضان بملك الكوبرى بعد الشرقى البر:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 ورشه عن 19183 برقم 20190418 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان ابراهيم محمد ايهاب -  105

 شرق ابو احمد سليمان زينب بملك الرحمن مسجدعباد امام السايس ارض:  بجهة ، معادن تشغيل



 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

 معادن تجاره عن 19217 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر حسنى جمال اسالم -  106

 بكر حسنى جمال بملك السايس ارض:  بجهة ،

 ورشه عن 19125 برقم 20190404 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بيومى عبده جمال جمال -  107

 متولى عصمت احمد ايناس بملك بدر عزبه الشرقى البر:  بجهة ، معادن تشغيل

 عن 19197 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم سعد الحميد عبد احمد محمد -  108

 قاسم سعد الحميد عبد احمد بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب

 عن 19156 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  الجمل محمد القادر عبد حبيب رانيا -  109

 موسى محمود السعيد بملك البهايته كفور:  بجهة ، بالستيك تصنيع

 عن 19155 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابو احمد احمد على سماح -  110

 ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد المصاحف و الدينيه الكتب و االنترنت و المجالت و الصحف اصدار عدا فيما)  مطبعه

 هللا عوض على العظيم عبد العظيم عبد بملك دماص:  بجهة

 تجارة عن 19108 برقم 20190401 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد زكريا شادى -  111

 المطلب عبد السعيد ليلى بملك جالوس عزبه الثانى البر:  بجهة ، خرده

 مخبز عن 19178 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصلحى احمد محمد خضره -  112

 العجمى محمد سمير انور سمير بملك هال:  بجهة ، بلدى

 عن 19184 برقم 20190418 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه المولى عبد السعيد احمد -  113

 عطيه المولى عبد السعيد محمود بملك ناجى ميت:  بجهة ، مواشى معلف

 عن 19190 برقم 20190421 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض احمد محمود احمد محمد -  114

 عالم عطيه طارق ايمن بملك النعيم كفر:  بجهة ، حلويات تصنيع

 عن 19189 برقم 20190421 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد احمد مجدى عمرو -  115

 محمد اسماعيل رفيق احمد بملك المنوره المدينة شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 19208 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عطيه صبحى عادل -  116

 سليمان زكى ماريه بملك سنتماى:  بجهة ، بناء مواد

 عن 19140 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا الرحمن عبد محمود محسن -  117

 الرحمن عبد محمود محسن مصطفى بملك جصفا:  بجهة ، بتروليه مواد تجارة

 تجارة عن 19118 برقم 20190403 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد حسن احمد -  118

 الدسوقى ابراهيم مجاهد بملك صادق شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس

 عن 19114 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس صالح محمد عادل احمد -  119

 سعد احمد نور سعاد بملك بشال:  بجهة ، سنترال

 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد محمد -  120

 بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد بملك اوليله:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة عن 19136

 عن 19179 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين اسماعيل مهدى على مهدى -  121

 فوزيه بملك الخطاب عمربن شارع168 رقم عقار:  بجهة ، بالمنظفات الخاصه الصناعيه المنظفات وكيماويات منظفات تجاره

 على متولى

 عن 19195 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على على عوض دمحم ام -  122

 الرشيدى على حسانين احمد سيد جابر بملك الثانى البر الدنديطى حامد شارع:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه



 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

 طالء ورشه عن 19203 برقم 20190423 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم السيد بكر السيد -  123

 الكمنورى محمود عبوده بملك دقادوس:  بجهة ، الغير لحساب معادن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  سياحى بلدى مخبز  ،  شركة   شريكه و العمرى محمد العمرى سالمه العمرى شركه -  1

 السنطاوى محمد محمود تماضر بملك الشافعى االمام شارع:  بجهة ، سياحى بلدى مخبز عن ، 19137 برقم 20190408

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  الغذائيه المواد توزيع و تجارة  ،  شركة   شريكه و العابدين زين محمد احمد شركه -  2

 العابدين زين محمد بملك دقادوس العابدين زين شارع:  بجهة ، الغذائيه المواد توزيع و تجارة عن ، 19221 برقم 20190430

 احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   3483:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامى محمد احمد سناء   - 1

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   4866:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق وهبه الفتاح عبد نصر   - 2

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   13938:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى محمد متولى السيد بالل   - 3

 نهائيا لتجارة التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   17781:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد بدر احمد السيد محمد   - 4

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   2115:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عباس كمال محمد   - 5

 نهائيا لتجارة التاجر عتزال ال القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   1249:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درباله على فتحى على   - 6

 نهائيا لتجاره التاجر العتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   13364:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان حافظ محمد مصطفى امتياز   - 7

 نهائيا للتجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل



 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   20190409 تاريخ وفى ،   7392:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخير ابو محمد حلمى مسلم ابو   - 8

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   10709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى السيد محمد حامد   - 9

 التجاره العتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   4930:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عنان احمد سيد الحميد عبد احمد   - 10

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   4930:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عنان االهل سيد الحميد عبد احمد   - 11

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   854:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزيزه محمد محمد سكينه   - 12

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاه القيد محو

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   14357:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصواف مصطفى السيد حسام   - 13

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   8936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمرى محمد مسعد طارق   - 14

 التجاره العتزال القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   2270:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى على كامل مسعد   - 15

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   4116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد محمد نفيسه   - 16

 التجاره العتزال القيد محو

 تم   20190411 تاريخ وفى ،   17544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه اللطيف عبد محمد ابراهيم نوال   - 17

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   7420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد حسين الشحات حسين خالد   - 18

 نهائيا لتجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   15146:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد محمد على امين وائل   - 19

 المحل بهذا التجاره العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   15146:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد محمد على امين وائل   - 20

 المحل بهذا التجاره العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   4060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد محمد سليمان سليمان   - 21

 التجاره العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   6159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد السالم عبد احمد محمد احمد   - 22

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   538:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد محمد سليمان يوسف   - 23

 التجاره العتزال القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   1636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بالل الدين صالح احمد   - 24

 نهائيا للتجارة التاجر عتزال ال القيد محو

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   11766:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبيب هللا عبد السعيد صالح   - 25

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   18010:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى ابراهيم متولى فتحى احمد   - 26

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   7389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرعى الفتوح ابو محمد ايمن   - 27

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاه القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   2272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجعبرى محمد احمد صلوحه   - 28

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   1303:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى سليمان سليمان محمد فوزى   - 29

 التجاره اعتزال  السجل شطب/محو

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   16716:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار محمد عبده الرحمن عبد محمد   - 30

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   6865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدماصى السباعى محمد سيد سهام   - 31

 القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   18535:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد بندارى ابراهيم محمد انس   - 32

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   11335:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنى عبد السيد محمد سليمان   - 33

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   4569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو محمد السيد محسوب السيد   - 34

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   17592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ستو السالم عبد ابراهيم رضا   - 35

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   18876:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حوطر السعيد محمود محمد   - 36

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   4909:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المسيح عبد عطيه صبرى الين   - 37

 التجاره التاجر اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   18503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين محمد الشحات محمود   - 38

 التجاره التاجر اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   16201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محرم طه محرم على محمد   - 39

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   18867:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق يوسف توفيق يوسف ابانوب   - 40

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   189:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القبانى عطيه عوض ابراهيم   - 41

 2019/04/23 فى 1261 برقم مودع طلبتاشير بموجب المحل بهذا التجاره العتزال القيد محو تم

 تم   20190424 تاريخ وفى ،   14109:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى زهران سليمان حمدى صالح   - 42

 التجاره التاجر اعتزال  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   2943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه صابر فايز محمد   - 43

 التجاره العتزال القيد محو



 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

 شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   9011:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حموده شعيب حموده فرحات   - 44

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   2082:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدران هالل محمد عاطف   - 45

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   14440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان العظيم عبد محمود ناهد   - 46

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   4609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد الخالق عبد السعيد حاتم   - 47

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   18107:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زياده محمد احمد جوده احمد   - 48

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  13807 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوره الصاوى محمد مصطفى -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  15152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شومان بدوى محمود السيد عصام -  2

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

 رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  18844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفوال مصطفى على فاروق رضا محمد -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  18491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قدور حسن المنعم عبد كامل محمد -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  10445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصمد عبد محمد رمضان عزت -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  13024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه عرفه المنعم عبد السيد نرمين -  6

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  16604 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل العليم عبد محسوب اسماء -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  19035 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يسن هاشم ابو محمد احمد -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  12226 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى السيد خالد -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  12642 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاد موسى حسن تامر -  10

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

  20190407 ، تاريخ وفي  12055 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزه للمالبس العرباوى الى التجارى االسم تعديل تم -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  12055 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العرباوى حسن حسين محمد -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  12334 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لويزه محمد النبوى نشأت متولى -  13

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  12334 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للصناعه متولى -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  12334 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لويزه محمد النبوى نشأت متولى -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  14300 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنزليه لالوانى االرضى مؤسسة -  16

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

،  لمالا رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  16658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم جالل الدين عماد محمد -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  17515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد عامر فوزى حسام -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  9987 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سنبل محمد محمد الرازق عبد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  17143 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشعل العظيم عبد صالح سماح -  20

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

 المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  13225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر محمد شحاته الكريم عبد خالد -  21

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

 رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  12839 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى سليمان محمود فتحى محمود -  22

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

 رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  12839 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى سليمان محمود فتحى محمود -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  16397 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه محمد ابراهيم العظيم عبد -  24

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

 رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  19085 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر الشافى عبد الشحات الشافى عبد -  25

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  17572 برقم قيده سبق ،، دفر تاجر  العجوز محمد طاهر نبيل -  26

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  18442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان حليم عطيه عطيه -  27

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  12779 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى محمد سليمان عطيه نضال -  28

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  14508 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات احمد محمد بركات احمد -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  9058 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى محمد أحمد سيد أيمن -  30

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  17894 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدايم عبد محمد محيى الدين عالء -  31

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  17984 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد الرحمن عبد محمد اسامه -  32

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  175 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيومى محمد البيومى جمال -  33

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  1447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد محمد الدين سعد احمد -  34

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  15146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد محمد على امين وائل -  35

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  15146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد محمد على امين وائل -  36

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  15146 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد محمد على امين وائل -  37

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  15970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى عاشور عمرو -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  16868 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حطبه احمد محمد الهادى عبد -  39

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  16673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نافع احمد الحميد عبد حامد احمد -  40

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  16607 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم سليم محمد -  41

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  1944 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى العزيز عبد رفعت -  42

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  7193 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عباس ابراهيم محمود محمود -  43

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القبانى عطيه عوض ابراهيم -  44

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  16592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فانوس حليم هللا جاد جون -  45

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  9672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى على على صابر فوزى -  46

  جنيه  90000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  12672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عليوه السيد مصطفى عادل مصطفى -  47

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

 رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  19136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد محمد -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  14716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد فتحى محمد على -  49

  جنيه  121000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  14716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدرى على الحميد عبد فتحى محمد على -  50

  جنيه  121000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 16870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد فوزى -  1

  المعاطى ابو ابراهيم زينب الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 19108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد زكريا شادى -  2

 المطلب عبد السعيد ليلى بملك جالوس عزبه الثانى البر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 15152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان بدوى محمود السيد عصام -  3

 مراد احمد محمد احمد/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 19111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواعى حسن الحميد عبد محمد اشرف محمد -  4

 الواعى حسن الحميد عبد محمد اشرف بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 19110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده اسماعيل محمد محمد -  5

 زياده اسماعيل محمد محمد احمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 19112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد محمد شريف اسالم -  6

 زايد محمد محمد ناديه بملك عفيفى احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 19109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عوض حمزه حمدى امال -  7

 احمد سيد احمد سيد عادل هيثم بملك سنفا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 19113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتشكيل المرسى مؤسسه -  8

 جادو اسماعيل السيد بملك النور كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 18772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد سعد محمد موسى -  9

 المقصود عبد على المقصود عبد على بملك النعيم كفر الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 19114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس صالح محمد عادل احمد -  10

 سعد احمد نور سعاد بملك بشال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 18689    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، المصرى محمد متولى السيد -  11

 المصرى محمد متولى السيد الى المالك اسم تعديل تم ،:   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 20190403 تاريخ وفي 18491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدور حسن المنعم عبد كامل محمد -  12

  احمد سيد احمد سيد تحيه/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 19115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدى اسماعيل احمد سيد الشحات عصام -  13

 الشرقاوى الفتاح عبد احمد رفعت احمد بملك الجزيره ارض ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 19119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى احمد احمد فؤاد حماده -  14

 عطيه محمود الرحمن عبد بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 19117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل على حسن السيد عصام -  15

 الوكيل حسن السيد السعيد بملك دقادوس الشعراوى االمام شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 19118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد حسن احمد -  16

 الدسوقى ابراهيم مجاهد بملك صادق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 19116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد رشاد مسعده -  17

 على محمد الشحات السيد بملك الجزيره ارض ياسين محمود شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو احمد احمد السيد محمود -  18

 حسان حسان حسان نجوى بملك سليم السلطان الظاهر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى مبروك محمد رمضان احمد -  19

 النويهى محمدابراهيم فوزيه بملك بدر عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفل شرف عطيه محمد حسن -  20

 شرف عطيه محمد محمد بملك محرم الشيخ ش هالل الشيخ كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 ختاري وفي 19126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين العزيز عبد محمد محمد احمد -  21

 حسين العزيز عبد محمد محمد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناط عليوه حسن السعيد اميره -  22

 الحناط عليوه حسن السعيد بملك اوليله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه موسى بيومى محمد مصطفى -  23

 محمد منصور على جمال بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 17054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد الصمد عبد يونس مصطفى مؤسسه -  24

  مركز السيد صالح متولى بميلك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدايم عبد النبى عبد كمال محمود حماده -  25

 الرحمن عبد امين محمد احمد بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحس ابراهيم محمد الدسوقى ابراهيم زينب -  26

 محمد على احمد سيد بملك منصور احمد ش دقادوس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بيومى عبده جمال جمال -  27

 متولى عصمت احمد ايناس بملك بدر عزبه الشرقى البر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين محمد محمد الحليم عبد ايه -  28

 خيال محمد احمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب سليم عزت محمد احمد -  29

 السيد فاروق اسامه بملك يوليو 26 ش ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيرم التهامى زكريا التهامى هيثم -  30

 الجندى محمد محمد بملك النت ارض بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد محمد -  31

 بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد لكبم اوليله ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 17633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى العزيز عبد ابراهيم شرف هيثم -  32

 هللا عبد منصور محمد بملك بورسعيد شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر الفتاح عبد ابراهيم محاسن -  33

 محمد بكر الحصافى بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض متولى محمد ماهر احمد -  34

 الفقى مصطفى احمد ساره بملك المعاهده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 19129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب الصباحى فتوح ايمن -  35

 العزب الصباحى فتوح ابتسام بملك المعصره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 14793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد محمد ابراهيم السعيد محمد -  36

 مرغنى متولى سعاد بملك بورسعيد شارع من متفرع الجزيره ارض الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 18317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى مصطفى السعيد نصر كرم -  37

 رضوان النبى عبد حسين السيد حسين بملك الثانى البر شومان عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 18317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى مصطفى السعيد نصر كرم -  38

 السعيد نصر جمال بملك التوفيقى الرياح بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 19138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنانى السميع عبد فكرى خالد -  39

 السيد محمد سليمان ابو نهى بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير

 تم 20190408 تاريخ وفي 18317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاج تجاره و تصديرال و لالستيراد القبانى مؤسسه -  40

 النبى عبد حسين السيد بملك الثانى البر شومان عزبه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 رضوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 18317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السعيد نصر كرم -  41

 رضوان النبى عبد حسين السيد بملك الثانى البر شومان عزبه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 19139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن الوهاب عبد محمود -  42

 عطيه حسن الوهاب عبد بملك العز ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 19140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الرحمن عبد محمود محسن -  43

 الرحمن عبد محمود محسن مصطفى بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 14514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر حسن احمد سمير السعيد -  44

 ابراهيم حسين مصطفى عايده الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم انور احمد -  45

 العزازى وجدى مصطفى فوزى بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 17275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  46

 الحميد عبد احمد شيماء بملك اتميده الزنقاله حى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 17275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  47

 العزاوى محمود محمود خالد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد القادر عبد حبيب رانيا -  48

 موسى محمود السعيد بملك البهايته كفور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد الششتاوى محمد وليد -  49

 شلين النبى دعب صديقه بملك الشفاء دار صيدليه بجوار بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبان محمد محمود محمود احمد -  50

 العنين ابو محمد شاديه بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السعيد ابراهيم خالد -  51

 ابراهيم محمد احمد دعاء بملك خالد ابو ميت جصفا القط مسجد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو احمد احمد على سماح -  52

 هللا عوض على العظيم عبد العظيم عبد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات العيسوى -  53

 الزينى الطنطاوى ابراهيم محمد بملك البوها ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنيزع الحسينى كمال مصطفى هناء -  54

 القرو زيد ابو سوزان بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عنانى احمد محمد -  55

 السيد ابراهيم عنانى احمد بملك الدبونيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسيحه نصيف عزيز شنوده -  56

 منصور السيد عبد نصيف نسيم بملك مطر داود كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم عبده مصطفى سلوى -  57

 محمود احمد الدين سعد محمود بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب العزيز عبد رضا محمد محمود -  58

 العزيز عبد رضا محمد بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطامى الحسينى السعيد سعد محمد -  59

 السبيعى احمد محمد سالمه بملك محسن ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم قنديل محمود ابراهيم -  60

 محمد السيد ابراهيم احالم بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 19147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصار يوسف الغريب احمد ايمان -  61

 حسانين نصر مصطفى محمد بملك اتميد ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 17275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  62

 الحميد عبد احمد شيماء بملك اتميده الزنقاله حى الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 17275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  63

 العزاوى محمود محمود خالد بملك اتميده بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 12109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التليتى محمد السيد السيد محمد -  64

 الجزار حسانين ابراهيم ابراهيم السيد بملك الزراعى البهايته طريق اوليله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 12109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التليتى محمد السيد السيد محمد -  65

 الجزار حسانين ابراهيم ابراهيم السيد بملك الزراعى البهايته طريق اوليله بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 12109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التليتى محمد السيد السيد محمد -  66

 شرقيه نجم ديرب مركز االبراهيميه طريق 1 رقم عقار السحايره قريه بناحيه الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 19157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد احمد محمد الجليل محمدعبد وليد -  67

  هللا عبد المولى عبد محمود بملك اوليله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 19001    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، المشد عمر محمد الدين سعد عادل -  68

 احمد و ايمان و حنان و هدى و محمد و اشرف)  المشد عمر محمد الدين سعد ورثه الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 ( المشد عمر محمد الدين سعد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 19159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر نبيل محمود صيدليه -  69

 البشالوى ابراهيم حماد بملك بشال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 19158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو الشحات ابراهيم شادى -  70

 العال ابو الشحات ابراهيم بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 19162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشره السيد ابراهيم حمدى محمد -  71

 الشره السيد ابراهيم حمدى بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 18122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عطيه محمد احمد -  72

 ميخائيل كامل نجوى بملك الفارض بن عمر شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 19161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الكيالنى محمود احمد مصطفى -  73

 محمد الكيالنى محمود احمد بملك يوليو 26 شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 17690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه محمد حسن عليوه ابو حسن -  74

 زين نصر جابر جمال بملك اوليله الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 19160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى العظيم عبد حمدى سلطان -  75

 رمضان محمد السيد هناء بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 19163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى السيد طه على محمود -  76

 المرشدى السيد طه على بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 19164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد احمد رزق مجدى -  77

 ربه عبد احمد رزق بملك بشال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 11064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه محمد الخير ابو احمد -  78

 الكفراوى السيد المنعم عبد حنان بملك القرشى ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 11064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه محمد الخير ابو احمد -  79

 حطبه محمد الخير ابو محمد بملك المطاحن ش غمر ميت بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 11064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه محمد الخير ابو احمد -  80

 الكفراوى السيد المنعم عبد حنان بملك القرشى ميت بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 16772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى المرسى العايدى السيد عمرو -  81

 اسماعيل على السيد بملك فاقوس بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف، 



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 9058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد أحمد سيد أيمن -  82

 الخولى محمد احمد سيد ايمن الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 19165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا لطف اسماعيل ابراهيم اسماعيل محمد -  83

 ابراهيم اسماعيل احمد بملك بشال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 19166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد محمود حماده -  84

 الحصرى على محمد عزت بملك عفيفى احمد و الجيش شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 19167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى شحاته ابراهيم ابراهيم محمد -  85

 يوسف احمد توفيق محمود بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 10357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد منير الدين حسام -  86

 عجوه ابو الحنفى السيد ورثه بملك االبراهيمى ش بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 19169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد هللا عبد ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم -  87

 يوسف محمد وسحر الرحيم عبد ابراهيم الرحمن عبد وامل محمد بملك يوليو 26 شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 19171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى مدبولى الدين جالل سريا -  88

 السيد محمد فتحى راشا بملك المحمديه كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 19168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس صابر مالك ريهام -  89

 محمد السيد وائل بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 10357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد منير الدين حسام -  90

 عجوه ابو الحنفى السيد ورثه بملك االبراهيمى ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 10357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد منير الدين حسام -  91

 خطاب مرغنى عزيزه بملك حسين الصادق عبد الشهيد شارع من البنا حسن بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 16658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جالل الدين عماد محمد -  92

 محمد المنجى عبد احمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 11252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علوان السيد احمد -  93

 الرحمن عبد و داليا و هيام و يحيى و بكير عيد محمد صفاء هم و السيد ابراهيم محمد ورثه الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 السيد ابراهيم محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  94

 اللطيف عبد مامؤن محمد ايمن بملك عرابى احمد ش الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  95

 اللطيف عبد مامؤن محمد ايمن بملك عرابى احمد ش الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البندارى ابراهيم محمد محمد مرتضى -  96

 البندارى ابراهيم محمد محمد شادى بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبده عبده عطيه جوده سمر -  97

 العزب ابراهيم زينب بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سليمان ورده -  98

 مارمرقس كنيسه وقف الطريق على محسن ميت ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل احمد محروس احمد السعيد -  99

 شوشه ابو محمد السعيد ماجده بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  100

 جاد محمد على امين بملك ياسين محمود ش الى لعنوانا تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  101

 اللطيف عبد مأمون محمد ايمن بملك عرابى احمد شارع بناحية بالكائن 595 برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 2019/04/16 فى 1163 رقم بااليداع

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 17967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه متولى عبده محمد عبده -  102

 اعمر محمد عمرو صالح بملك سيناء شمال رمانه بالوظه قريه بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 19179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين اسماعيل مهدى على مهدى -  103

  على متولى فوزيه بملك الخطاب عمربن شارع168 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 19177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عزب صابر صالح -  104

 العزيز عبد العزيز عبد السيد محمد بملك الرحمانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 19178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلحى احمد محمد خضره -  105

 العجمى محمد سمير انور سمير بملك هال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 19176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شبل محمد شبل اسالم -  106

 السيد شبل محمد شبل بملك العلوى كوبرى نهايه هللا جاب عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 19180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على فرج على فرج -  107

 محمود محمد طاهر محمد بملك العرنوسى فوزى الشهيد شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد الحميد عبد العنين ابو احمد -  108

 المرسى العزيز عبد محمد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم نصر احمد محمد صالح -  109

 هيكل ابراهيم عادل بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مصطفى خالد شوقى -  110

 على احمد رمضان بملك الكوبرى بعد الشرقى البر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 16639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرو احمد طه محمد اسالم -  111

 زايد المغاورى مصطفى حافظ الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه المولى عبد السعيد احمد -  112

 عطيه المولى عبد السعيد محمود بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسنين صالح فتحى -  113

 على حسانين على على عماد بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمد ايهاب -  114

 شرق ابو احمد سليمان زينب بملك الرحمن مسجدعباد امام السايس ارض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 19187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو محمد محمد ابراهيم -  115

 المقصود عبد محمود محمد وليد بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد الغفار عبد هللا عبد -  116

 محمد الغفار عبد راويه بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس ندى -  117

 عوض ابراهيم محمد سهير بملك الدبونيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على على عوض محمد ام -  118

 الرشيدى على حسانين احمد سيد جابر بملك الثانى البر الدنديطى حامد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 10312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسانين ابراهيم مصطفى -  119

 بورسعيد شارع امتداد بورسعيد شارع - الجيار محمد فتوحه محمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد مرسى محمود -  120

  المقدام كفر - على ابراهيم الشحات السيد الى المالك اسم تعديل مت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس احمد ابراهيم دعاء -  121

 الدين شرف محمود احمد فاديه بملك بشال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد محمود احمد محمد -  122

 عالم عطيه طارق ايمن بملك النعيم كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد احمد مجدى عمرو -  123

 محمد اسماعيل رفيق احمد بملك المنوره المدينة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اغا حسن محمود محمود نسمه -  124

 هللا جاد سليمان المنجى محمد بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 19200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابو مرعى على حلمى محمود -  125

 ابراهيم محمود هانم بملك نعمان كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 19197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم سعد الحميد عبد احمد محمد -  126

 قاسم سعد الحميد عبد احمد بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 19198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الشرقاوى مؤسسه -  127

 الشرقاوى الخالق عبد محمد رفعت بملك بشال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور محمد الحليم عبد مصطفى -  128

 مدكور محمد الحليم عبد مصطفى الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190422 تاريخ وفي 19196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرؤف عبد الوهاب عبد المصلحى احمد مصطفى -  129

 المجد ابو مصطفى فرج طارق بملك اوليله ، :  الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 19199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليمانى خليل محمود كريم -  130

  رسالن السيد محمد راويه بملك صالح ش من الدين بهاء ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 19202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا سالمه نقوال جرجس ابانوب -  131

 عزيز وجيه فيفى بملك مطر داود كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى عطيه عوض ابراهيم -  132

 عطيه عوض ابراهيم احمد بملك النعيم كفر الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى عطيه عوض ابراهيم -  133

 2019/04/23 فى 1261 برقم المودع التاشير طلب بموجب 2018/11/14 فى 3390 برقم المودع الفرع شطب تم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 19201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محرم على محرم -  134

 نصر البر عبد محمد بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 19203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد بكر السيد -  135

 الكمنورى محمود عبوده بملك دقادوس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى عطيه عوض ابراهيم -  136

 مصطفى المنعم عبد محمد بملك الحريه شارع 15 الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان المقصود عبد السيد هديه -  137

 احمد سيد على سمير بملك اوليله ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 14445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  138

 احمد بملك عائشه السيده مسجد خلف الجيده الترعه النور كوم بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 رجيله ابو محمد عبده

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على ابراهيم عطيه خالد -  139

 المولى عبد الوهاب عبد جمال بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه صبحى عادل -  140

 سليمان زكى ماريه بملك سنتماى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمرداش محمد زكى محمد زكى -  141

 الدمرداش محمد زكى محمد بملك  جالوس عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد صابر اللطيف عبد صبرى عبير -  142

 عطيه احمد ناديه بملك الوتيده مسجد امام العباسيه بشال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده محمد احمد جوده -  143

 زياده محمد احمد جوده اميره بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده خالد مروه/د صيدليه -  144

 البدرى البارى عبد احمد مجدى بملك النور كوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 14445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  145

 رجيله ابو محمد عبده احمد بملك عائشه السيده مسجد خلف الجديده الترعه النور كوم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 14445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  146

 بحيرى الرحمن عبد ابراهيم ابراهيم بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 19208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه صبحى عادل -  147

 سليمان زكى ماريه بملك سنتماى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190424 تاريخ وفي 19208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه صبحى عادل -  148

 سليمان زكى ماريه بملك سنتماى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 19213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد خضر الفتوح ابو مؤمن -  149

 خضر الرحيم عبد مخلص بملك المعاهده شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 19217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر حسنى جمال اسالم -  150

 بكر حسنى جمال بملك السايس ارض ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190428 تاريخ وفي 19216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربى ابراهيم الفتاح عبد محمد الفتاح عبد احمد -  151

 الشيته موسى محمد زكريا فرج بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 19211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى موسى محمد محمد دعاء -  152

 سمرى سليمان محمد مجدى بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 19215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبده محمود اسماء -  153

 عامر احمد السيد طلبه محمد بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 19212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى موسى محمد محمد امينه -  154

 العال ابو احمد رضوان نجوى بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 19214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب فرج السيد محمد خالد -  155

 الرحمن عبد احمد عطا ابراهيم بملك 22 رقم محل التجاره شارع الموقس شارع 12 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات تأجير و للنقل مينا جعله و التجارى االسم تعديل تم -  156

 بملك مطر داود تادرس سليمان كفر بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190430

 سليمان رزق سعد سمير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  157

 سليمان رزق سعد سمير بملك مطر داود تادرس سليمان كفر بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 19219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو متولى ابراهيم الرحيم عبد سحر -  158

 الشرقاوى رزق السيد زكى بملك بشال قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 19220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد حسين الحفيظ عبد محمد -  159

 شهاب الدين محب صبرى مداح بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 19218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عطيه مصطفى مسعد مصطفى -  160

 عساكر مامون ابراهيم مامون بملك االشراف تفهنا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 19222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل العزيز عبد محمد على احمد -  161

 نعمه ابو منصور المتولى عزه بملك اتميده قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  162

 سليمان رزق سعد سمير بملك مطر داود تادرس سليمان كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  163

 رزق سعد سمير بملك تادرس سليمان كفر بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 18015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد التهامى محمد نانى -  164

 هللا جاد التهامى محمد تهانى بملك النور كوم الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 16870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد فوزى -  1

 واعالف حبوب وتجاره اعالف مصنع الى النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 12054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان الحميد عبد محمد الرحمن عبد يوسف -  2

 سيارات اكسوار بيع نشاط اضافه تم:  التأشير وصف، 

،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 13062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا لطف اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد -  3

 متكامله مقاوالت على النشاط قصر تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 16961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين محمد المنجى عبد محمد -  4

 معدنيه وشدات انواعها بكافه اخشاب وتوريد االلواح وصنع االخشاب وخرط نشر نشاط اضافه تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 18491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدور حسن المنعم عبد كامل محمد -  5

 2019/03/13 من اعتبارا مواشى مزرعه الى النشاط تعديل تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 12839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى سليمان محمود فتحى محمود -  6

 مدعم الى نصف بلدى مخبز/  الى النشاط مسمى تعديل تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 16397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد ابراهيم العظيم عبد -  7

 (6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) سيارات غيار قطع تصدير على النشاط قصر تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 13225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد شحاته الكريم عبد خالد -  8

 صاج تجاره الى النشاط تعديل تم:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 17572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز محمد طاهر نبيل -  9

 مواشى تربيه حظيره/  الى النشاط تعديل تم

،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 17690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه محمد حسن عليوه ابو حسن -  10

 عمال نقل مكتب نشاط اضافه تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 14508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد محمد بركات احمد -  11

 2019/3/17 من اعتبارا6 المجموعه من36 والفقره19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 19141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم انور احمد -  12

 السيارات لصيانه مركز:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 17846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مرزوق محمد محمد سريا -  13

 2019/1/1 بتاريخ اسمده بيع نشاط:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 12779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد سليمان عطيه نضال -  14

 6 المجموعه من36 والفقره19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 9058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد أحمد سيد أيمن -  15

 مالمين مصنع الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 15146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  16

 الغذائيه المواد لتجارة مخزن الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 15146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  17

 بقاله الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 15146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد على امين وائل -  18

 بقاله الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ابراهيم شيرين -  19

 2018/1/1 الى النشاط بدايه تاريخ تعديل تم:  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

،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 13313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد العاطى عبد محمد سحر -  20

 كرتون علب تصنيع:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 17984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الرحمن عبد محمد اسامه -  21

 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع تصدير و استيراد مكتب نشاط اضافه تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 18778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيش ابو حسن الحى عبد جمال محمود -  22

 2018/1/1 الى النشاط بدايه تاريخ تعديل تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 3045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريل الوفا ابو مصطفى سعيد -  23

 فقط وصاج حديد تجاره:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 12672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه السيد طفىمص عادل مصطفى -  24

 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما)  السلع لجميع استيراد مكتب و معادن تشكيل نشاط اضافه تم:  التأشير وصف

 من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما)  السلع لجميع وتصدير استيراد ومكتب معادن تشكيل و معادن تجاره النشاط ليصبح( 

 ( 6 المجموعه

،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 14519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زارع مصطفى السعيد محمد حمدى -  25

 2019/04/04 من اعتبارا عموميه توريدات نشاط اضافه تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 14716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد فتحى محمد على -  26

 2019/04/01 من اعتبارا اخشاب توريدات و صناعه و تشغيل نشاط اضافه تم:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 14716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى على الحميد عبد فتحى محمد على -  27

 2019/04/01 من اعتبارا اخشاب توريدات و صناعه و تشغيل نشاط اضافه تم:  التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 19109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عوض حمزه حمدى امال -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 19113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتشكيل المرسى مؤسسه -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر الفتاح عبد ابراهيم محاسن -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 19138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنانى السميع عبد فكرى خالد -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 19160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى العظيم عبد حمدى سلطان -  5

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 19167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى شحاته ابراهيم ابراهيم محمد -  6

 خاص: 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد الغفار عبد هللا عبد -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 19199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليمانى خليل محمود كريم -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه صبحى عادل -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 19117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل على حسن السيد عصام -  10

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين العزيز عبد محمد محمد احمد -  11

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم عبده مصطفى سلوى -  12

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 19157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد احمد محمد الجليل محمدعبد وليد -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو محمد محمد ابراهيم -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 19202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا سالمه نقوال جرجس ابانوب -  15

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد خضر الفتوح ابو مؤمن -  16

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 19112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد محمد شريف اسالم -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناط عليوه حسن السعيد اميره -  18

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنيزع الحسينى كمال مصطفى هناء -  19

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 11064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه محمد الخير ابو احمد -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 19166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد محمود حماده -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمد ايهاب -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده محمد احمد جوده -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عنانى احمد محمد -  24

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسيحه نصيف عزيز شنوده -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 19163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى السيد طه على محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 19164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد احمد رزق مجدى -  27

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 19179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين اسماعيل مهدى على مهدى -  28

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده خالد مروه/د صيدليه -  29

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 14445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 19118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد حسن احمد -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم قنديل محمود ابراهيم -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصار يوسف الغريب احمد ايمان -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 19177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عزب صابر صالح -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه المولى عبد السعيد احمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربى ابراهيم الفتاح عبد محمد الفتاح عبد احمد -  36

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 13113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 19110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده اسماعيل محمد محمد -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 18317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى مصطفى السعيد نصر كرم -  39

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب العزيز عبد رضا محمد محمود -  40

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطامى الحسينى السعيد سعد محمد -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس ندى -  42

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمرداش محمد زكى محمد زكى -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر حسنى جمال اسالم -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 19116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد رشاد مسعده -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو احمد احمد السيد محمود -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب الصباحى فتوح ايمن -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 12109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التليتى محمد السيد السيد محمد -  48

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190415 تاريخ وفي 19169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد هللا عبد ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 19171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى مدبولى الدين جالل ياسر -  50

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسنين صالح فتحى -  51

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 19201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محرم على محرم -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 19203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد بكر السيد -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 19119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى احمد احمد فؤاد حماده -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب سليم عزت محمد احمد -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 19139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن الوهاب عبد محمود -  56

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو احمد احمد على سماح -  57

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 19176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شبل محمد شبل اسالم -  58

 خاص: التأشير وصف

 ، الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد محمود احمد محمد -  59

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 19200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابو مرعى على حلمى محمود -  60

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبده محمود اسماء -  61

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 19218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عطيه مصطفى مسعد مصطفى -  62

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 19115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدى اسماعيل احمد سيد الشحات عصام -  63

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه موسى بيومى محمد مصطفى -  64

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السعيد ابراهيم خالد -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 19159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر نبيل محمود صيدليه -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل احمد محروس احمد السعيد -  67

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد احمد مجدى عمرو -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى موسى محمد محمد دعاء -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 19108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد زكريا شادى -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد الششتاوى محمد وليد -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبان محمد محمود محمود احمد -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مصطفى خالد شوقى -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على على عوض محمد ام -  74

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190422 تاريخ وفي 19196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرؤف عبد الوهاب عبد المصلحى احمد مصطفى -  75

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان المقصود عبد السيد هديه -  76

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 19219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو متولى ابراهيم الرحيم عبد سحر -  77

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 19220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد حسين الحفيظ عبد محمد -  78

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحس ابراهيم محمد الدسوقى ابراهيم زينب -  79

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بيومى عبده جمال جمال -  80

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد القادر عبد حبيب رانيا -  81

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سليمان ورده -  82

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد الحميد عبد العنين ابو احمد -  83

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 19114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس صالح محمد عادل احمد -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم انور احمد -  85

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190409 تاريخ وفي 17275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  86

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 19158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو الشحات ابراهيم شادى -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبده عبده عطيه جوده سمر -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 19188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم نصر احمد محمد صالح -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى موسى محمد محمد امينه -  90

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 19214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب فرج السيد محمد خالد -  91

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 19111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواعى حسن الحميد عبد محمد اشرف محمد -  92

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 19140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الرحمن عبد محمود محسن -  93

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 19161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الكيالنى محمود احمد مصطفى -  94

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 19168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس صابر مالك ريهام -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اغا حسن محمود محمود نسمه -  96

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على ابراهيم عطيه خالد -  97

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه صبحى عادل -  98

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدايم عبد النبى عبد كمال محمود حماده -  99

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين محمد محمد الحليم عبد ايه -  100

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 19162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشره السيد ابراهيم حمدى محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 10357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد منير الدين حسام -  102

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البندارى ابراهيم محمد محمد مرتضى -  103

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيرم التهامى زكريا التهامى هيثم -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد محمد -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 19151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات العيسوى -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 19180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على فرج على فرج -  107

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس احمد ابراهيم دعاء -  108

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 19197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم سعد الحميد عبد احمد محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 19198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الشرقاوى مؤسسه -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 19222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل العزيز عبد محمد على احمد -  111

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى مبروك محمد رمضان احمد -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 19121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفل شرف عطيه محمد حسن -  113

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 19134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض متولى محمد ماهر احمد -  114

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 19165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا لطف اسماعيل ابراهيم اسماعيل محمد -  115

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 19178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلحى احمد محمد خضره -  116

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 19205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد صابر اللطيف عبد صبرى عبير -  117

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   القدس تجاريه سمه اضافه تم: الى 19090 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  1

 مؤسسه الى التجارى االسم تعديل تم: الى 12944 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  2

   والتصدير لالستيراد ابراهيم القوى عبد محمد

   االمل: الى 11525 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  3

 احمد/  الى التجارى االسم تعديل تم: الى 12496 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  4

   ابراهيم الشافى عبد ابراهيم رجب

 العرباوى الى التجارى االسم تعديل تم: الى 12055 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  5

   الجاهزه للمالبس

 الدمدم مصنع تجاريه سمه اضافه تم: الى 16989 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190408:  تاريخ فى  ،  -  6

   المعادن وتشكيل لتصنيع

   2019/1/1 من اعتبارا الليل قمر: الى 17275 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  7

   التجاريه السمه حذف تم: الى 9058 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  8

   للتجاره متولى: الى 12334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  9

   للصناعه متولى: الى 12334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  10

   البيومى محمد البيومى جمال: الى 175 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  11

   البيومى محمد البيومى جمال: الى 175 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  12

   لويزه محمد النبوى نشأت متولى: الى 12334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  13



 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

   لويزه محمد النبوى نشأت متولى: الى 12334 برقم المقيدة شركةال اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  14

 طوب مصنع تجاريه سمه اضافه تم: الى 14269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  15

   الحرمين

/  الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 12672 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  16

   التصدير و  االستيراد و المعادن وتشكيل المعادن لتجاره المصريه

 مؤسسه الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 14519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  تاريخ فى  ،  -  17

   المقاوالت و للتوريدات الحمد

 على الحميد عبد فتحى محمد على: الى 14716 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  18

   البدرى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 16372   برقم    20190418:  تاريخ ،   الستاوى احمد السعيد طارق السعيد -  1

 14716   برقم    20190430:  تاريخ ،   البدرى على الحميد عبد فتحى محمد على -  2

 14716   برقم    20190430:  تاريخ ،   البدرى على الحميد عبد فتحى محمد على -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190423 تاريخ وفى ،   2008:  برقم قيدها قسب  تضامن شركة ،  شريكها و الغريب محمد محمد مرفت   - 1

 الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   7680:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه داود احمد حسينى حمادة شركة   - 2

 الشركه حل تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190407،   تاريخ وفي 7204، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه يوسف مصطفى -  1

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 13615، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و حاتم الدين حسام شركة -  2

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

،  المال رأس تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 1456، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته خليل اسامه/  شركة -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 1456، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه خليل اسامه -  4

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 1456، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته خليل اسامه/  شركة -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 1456، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه خليل اسامه -  6

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 7204    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه يوسف مصطفى -  1

 القاهره المعادى فلسطين شارع 11 بالعنوان للشركه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 13615    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حاتم الدين حسام شركة -  2

 برقم اودع الشافعى الوهاب عبد محمد الوهاب عبد بملك زغلول سعد شارع بالعنوان(  4)  فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 الغربيه 148243  برقم قيد و 2019/04/23 فى 3510

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 13615    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حاتم الدين حسام شركة -  3

 المهدى محمد كمال احمد هللا رحمه بملك عبدالسميع شارع 7 بالعنوان(  1)  فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف



 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 20190422 تاريخ وفي 13615    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حاتم الدين حسام شركة -  4

 زيد ابو احمد شحاته احمد بملك الزيتون االميريه المصرى الخليج شارع 40 بالعنوان(  3)  فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 13615    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حاتم الدين سامح شركة -  5

 عبد بملك الكريمات الصف الزراعى 54 طريق الجيزه اطفيح مركز صول بالعنوان(  2)  فرع افتتااح تم ،:   الـتأشير وصف

 لطفى شهرته و اللطيف عبد ابراهيم اللطيف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 13615    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و حاتم الدين حسام شركة -  6

  على صابر احمد على بملك السنبالوين طريق المعاهده ش النور كفر ،:   الـتأشير وصف

 وفي 278    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الحديد لتجارة مطر محمد خلفاء)  الحديد لتجارة وشركاه مطر محمد مسعد -  7

 غمر ميت طريق الشرقى البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 278    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مطر محمد زكريا شركة -  8

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق غمر ميت طريق الشرقى البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 سبق  ، تضامن شركة ،(  المعادن تصنيع و لتجارة مطر ابناء)  المعادن تصنيع و لتجارة شريكه و مطر محمد مسعد شركة -  9

 البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 278    برقم قيدها

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق غمر ميت طريق الشرقى

 278    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الحديد لتجارة مطر محمد خلفاء)  الحديد لتجارة وشركاه مطر محمد مسعد -  10

 غمر ميت طريق الشرقى البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 278    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مطر محمد زكريا شركة -  11

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق غمر ميت طريق الشرقى البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 سبق  ، تضامن شركة ،(  المعادن تصنيع و لتجارة مطر ابناء)  المعادن تصنيع و لتجارة شريكه و مطر محمد مسعد شركة -  12

 البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 278    برقم قيدها

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق غمر ميت طريق الشرقى

 278    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  الحديد لتجارة مطر محمد خلفاء)  الحديد لتجارة وشركاه مطر محمد مسعد -  13

 غمر ميت طريق الشرقى البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 278    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مطر محمد زكريا شركة -  14

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق غمر ميت طريق الشرقى البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 سبق  ، بسيطة توصية ،(  المعادن تصنيع و لتجارة مطر ابناء)  المعادن تصنيع و لتجارة شريكه و مطر محمد مسعد شركة -  15

 البر هللا جاب عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 278    برقم قيدها

 مطر محمد مسعد بملك الزقازيق غمر ميت طريق الشرقى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما)  التصدير و االستيراد نشاط اضافه تم  تضامن شركة ، وشركاه يوسف مصطفى -  1

 قيدها سبق  ، الغذائيه المواد توريدات و التجاريه التوكيالت و التجميل مستحضرات و المنظفات توريد و تجارة و(  6 المجموعه

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 7204   برقم

 حلوى)  غربيه و شرقيه حلويات بيع و انتاج الى الشركه غرض تعديل تم  بسيطة توصية ، شركاه و حاتم الدين حسام شركة -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 13615   برقم قيدها سبق  ،(  عجين من

 وفي 1456   برقم قيدها سبق  ، الشركه غرض من االستيراد نشاط حذف تم  تضامن شركة ، وشريكته خليل اسامه/  شركة -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ

 تاريخ وفي 1456   برقم قيدها سبق  ، الشركه غرض من االستيراد نشاط حذف تم  تضامن شركة ، وشركاه خليل اسامه -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422

 وفي 1456   برقم قيدها سبق  ، الشركه غرض من االستيراد نشاط حذف تم  بسيطة توصية ، وشريكته خليل اسامه/  شركة -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ

 تاريخ وفي 1456   برقم قيدها سبق  ، الشركه غرض من االستيراد نشاط حذف تم  بسيطة توصية ، وشركاه خليل اسامه -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البنوك مع التعامل حق له الشركه مدير الختصاصات يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  الشيخ محمود السيد حمدى محمد -  1

 12777   برقم    20190402:  تاريخ ،.  لحسابها و الشركه باسم االيداع و السحب و الرهن و قتراضاال حق و



 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

 الشيكات على التوقيع حق لها و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  متضامن شريك  تضامن شركة  على نصر على نرمين -  2

 اداره فى الحق لها ليس و لحسابها و الشركه باسم االيداع و السحب و الرهن و االقتراض حق لها و البنوك كافه مع التعامل و

 1456   برقم    20190422:  تاريخ ، الشركه

 الشيكات على التوقيع حق لها و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  متضامن شريك  تضامن شركة  على نصر على نرمين -  3

 اداره فى الحق لها ليس و لحسابها و الشركه باسم االيداع و السحب و الرهن و االقتراض حق لها و البنوك كافه مع التعامل و

 1456   برقم    20190422:  تاريخ ، الشركه

 الشيكات على التوقيع حق لها و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  على نصر على نرمين -  4

 اداره فى الحق لها ليس و لحسابها و الشركه باسم االيداع و السحب و الرهن و االقتراض حق لها و البنوك كافه مع التعامل و

 1456   برقم    20190422:  تاريخ ، الشركه

 الشيكات على التوقيع حق لها و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  على نصر على نرمين -  5

 اداره فى الحق لها ليس و لحسابها و الشركه باسم االيداع و السحب و الرهن و االقتراض حق لها و البنوك كافه مع التعامل و

 1456   برقم    20190422:  تاريخ ، الشركه

 او مجتمعين للشريكين لتصبح التوقيع و االداره بند تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  متولى محمود اسامه عمر -  6

 13615   برقم    20190422:  تاريخ ، بينهم مناصفه االرباح صافى من% 15 مقابل منفردين

 او مجتمعين للشريكين لتصبح التوقيع و االداره بند تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى حاتم الدين حسام -  7

 13615   برقم    20190422:  تاريخ ، بينهم مناصفه االرباح صافى من% 15 مقابل منفردين

 او مجتمعين للشريكين لتصبح التوقيع و االداره بند تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  متولى محمود اسامه عمر -  8

 13615   برقم    20190422:  تاريخ ، بينهم مناصفه االرباح صافى من% 15 مقابل منفردين

 او مجتمعين للشريكين لتصبح التوقيع و االداره بند تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى حاتم الدين حسام -  9

 13615   برقم    20190422:  تاريخ ، بينهم مناصفه االرباح صافى من% 15 مقابل منفردين

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7201   برقم    20190401:  تاريخ ، 983  2024/2/15 حتى سارى  عوض اللطيف عبد هللا فتح محمد حاتم -  1



 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

 9493   برقم    20190401:  تاريخ ، 984  2022/10/23 حتى سارى  لالستيراد ربه عبد يوسف نبيه مؤسسه -  2

 9246   برقم    20190401:  تاريخ ، 986  2022/05/03 حتى سارى  جعفر أحمد أحمد أميره -  3

 13024   برقم    20190402:  تاريخ ، 988  2023/10/10 حتى سارى  خليفه عرفه المنعم عبد السيد نرمين -  4

 10088   برقم    20190403:  تاريخ ، 1012  2023/12/31 حتى سارى  ابراهيم كيرلس ابراهيم ايهاب -  5

 19115   برقم    20190403:  تاريخ ، 994  2024/4/2 حتى سارى  هدى اسماعيل احمد سيد الشحات عصام -  6

 13276   برقم    20190403:  تاريخ ، 999  2024/3/10حتى سارى  العشرى مصطفى المجيد عبد محمد مروه -  7

 6845   برقم    20190403:  تاريخ ، 1007  2018/06/28 حتى سارى  السيسى عبده محمد محمد -  8

 6845   برقم    20190403:  تاريخ ، 1008  2023/06/28 حتى سارى  السيسى عبده محمد محمد -  9

 12761   برقم    20190403:  تاريخ ، 1006  2023/04/29 حتى سارى  المعطى عبد عبده صالح والء -  10

 4866   برقم    20190403:  تاريخ ، 1003  2010/12/17 حتى سارى  رزق وهبه الفتاح عبد نصر -  11

 4866   برقم    20190403:  تاريخ ، 1004  2015/12/17 حتى سارى  رزق وهبه الفتاح عبد نصر -  12

 4866   برقم    20190403:  تاريخ ، 1005  2020/12/17 حتى سارى  رزق وهبه الفتاح عبد نصر -  13

 7271   برقم    20190403:  تاريخ ، 996  2024/3/29 حتى سارى  ميره ابراهيم احمد محمد محمد -  14

 2663   برقم    20190403:  تاريخ ، 1000  2024/03/18 حتى سارى  نشوق ابو اسماعيل قاسم محمد يحيى -  15

 12779   برقم    20190404:  تاريخ ، 1018  2023/05/09 حتى سارى  الجندى محمد سليمان عطيه نضال -  16

 تاريخ ، 1020  2023/9/3 حتى سارى  والتصدير لالستيراد ابراهيم القوى عبد محمد مؤسسه الى التجارى االسم تعديل تم -  17

 12944   برقم    20190404: 

 12944   برقم    20190404:  تاريخ ، 1020  2023/9/3 حتى سارى  ابراهيم القوى عبد محمد -  18

 4967   برقم    20190404:  تاريخ ، 1016  2021/1/30 حتى سارى  رخا السيد السيد صابر -  19

 12226   برقم    20190404:  تاريخ ، 1029  2022/6/14 حتى سارى  ابراهيم مصطفى السيد خالد -  20

 12642   برقم    20190404:  تاريخ ، 1025  2023/03/04حتى سارى  هللا جاد موسى حسن تامر -  21

 4231   برقم    20190407:  تاريخ ، 1045  2020/05/15 حتى سارى  هللا جاد على كامل الهادى -  22

 13312   برقم    20190407:  تاريخ ، 1046  2024/3/24 حتى سارى  متولى السيد سعد ياسر -  23

 13312   برقم    20190407:  تاريخ ، 1046  2024/3/24 حتى سارى  والكاوتشوك السيارات لتجارة سعد ياسر -  24

 2115   برقم    20190407:  تاريخ ، 1034  2023/12/19 حتى سارى  عوض عباس كمال محمد -  25

 12851   برقم    20190407:  تاريخ ، 1042  2023/6/12 حتى سارى  الوهاب عبد محمود عصام عبير -  26

 7216   برقم    20190407:  تاريخ ، 1051  2024/02/28 حتى سارى  السيسى هالل انور فاروق محمد -  27

 9324   برقم    20190407:  تاريخ ، 1053  2022/06/14 حتى سارى  الشيخ احمد محمود السيد محمود -  28

 12940   برقم    20190407:  تاريخ ، 1052  2023/08/28 حتى سارى  الشيخ حمدا محمود السيد محمود وائل -  29



 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

 1249   برقم    20190407:  تاريخ ، 1047  2023/7/26 حتى سارى  درباله على فتحى على -  30

 9642   برقم    20190408:  تاريخ ، 1058  2018/2/12حتى سارى  الصباغ غازى محمد هانم -  31

 9642   برقم    20190408:  تاريخ ، 1059  2023/2/12 حتى سارى  الصباغ غازى محمد هانم -  32

 11211   برقم    20190408:  تاريخ ، 1067  2020/08/31 حتى سارى  حسين البارى عبد كمال سمير -  33

 13225   رقمب    20190409:  تاريخ ، 1075  2024/2/11 سارىحتى  خضر محمد شحاته الكريم عبد خالد -  34

 9987   برقم    20190409:  تاريخ ، 1083  2023/10/15 حتى سارى  سنبل محمد محمد الرازق عبد -  35

 10709   برقم    20190409:  تاريخ ، 1089  2020/01/14 حتى سارى  عيسى السيد محمد حامد -  36

 8936   برقم    20190410:  تاريخ ، 1098  2021/11/29 حتى سارى  العمرى محمد مسعد طارق -  37

 2270   برقم    20190410:  تاريخ ، 1103  2014/2/2 حتى سارى  مرسى على كامل مسعد -  38

 2270   برقم    20190410:  تاريخ ، 1104  2019/2/2 حتى سارى  مرسى على كامل مسعد -  39

 2270   برقم    20190410:  تاريخ ، 1105  2024/2/2 حتى سارى  مرسى على كامل مسعد -  40

 4116   برقم    20190411:  تاريخ ، 1109  2010/03/29 حتى سارى  السيد محمد محمد نفيسه -  41

 4116   برقم    20190411:  تاريخ ، 1110  2015/03/29 حتى سارى  السيد محمد محمد نفيسه -  42

 4116   برقم    20190411:  تاريخ ، 1111  2020/03/29 حتى سارى  السيد محمد محمد نفيسه -  43

 10147   برقم    20190411:  تاريخ ، 1120  2024/1/29 حتى سارى  سليمان محمد احمد صبحى احمد -  44

 12875   برقم    20190411:  تاريخ ، 1114  2023/06/26 حتى سارى  توفيق محمد الوهاب عبد محمد -  45

 1762   برقم    20190411:  تاريخ ، 1113  2023/11/8 حتى سارى  احمد محمود صالح هشام -  46

 2364   برقم    20190411:  تاريخ ، 1112  2024/2/13 حتى سارى  محمد احمد النصر سيف محمد فوزيه -  47

 12878   برقم    20190414:  تاريخ ، 1138  2023/6/27 حتى سارى  عبده ابو السيد محمد المجيد عبد محمد -  48

 1507   برقم    20190414:  تاريخ ، 1129  2018/09/29 حتى سارى  جبريل زيد ابو محمد الناصر عبد -  49

 1507   برقم    20190414:  تاريخ ، 1130  2023/9/29 حتى سارى  جبريل زيد ابو محمد الناصر عبد -  50

 9058   برقم    20190414:  تاريخ ، 1139  2022/2/6 حتى سارى  الخولى محمد أحمد سيد أيمن -  51

 10070   برقم    20190414:  تاريخ ، 1133  2023/12/18 حتى سارى  صدقه ابراهيم محمد هشام -  52

 9058   برقم    20190414:  تاريخ ، 1141  2023/12/18 حتى سارى  الخولى محمد احمد سيد ايمن -  53

 13036   برقم    20190414:  تاريخ ، 1136  2023/10/22 حتى سارى  يوسف احمد يوسف عمرو احمد -  54

 2829   برقم    20190414:  تاريخ ، 1137  2024/05/13 حتى سارى  الحويلى احمد الشافعى محمد -  55

 10312   برقم    20190415:  تاريخ ، 1155  2024/5/11 حتى سارى  حسانين حسانين ابراهيم مصطفى -  56

 12513   برقم    20190415:  تاريخ ، 1142  2022/12/26 حتى سارى  مصطفى اسماعيل الفتاح عبد حسن -  57



 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

 10012   برقم    20190415:  تاريخ ، 1143  2023/11/4 حتى سارى  ابوعبده العزيز عبد سعد صفاء -  58

 7420   برقم    20190415:  تاريخ ، 1145  2019/07/03 حتى سارى  عيد حسين الشحات حسين خالد -  59

 7131   برقم    20190415:  تاريخ ، 1157  2023/12/29 حتى سارى  زغلول الحميد عبد العظيم عبد محمد -  60

 10357   برقم    20190415:  تاريخ ، 1146  2019/06/09 حتى سارى  الغريب محمد منير الدين حسام -  61

 12522   برقم    20190416:  تاريخ ، 1168  2022/12/31 حتى سارى  الطويل احمد احمد هاشم اسالم -  62

 9930   برقم    20190416:  تاريخ ، 1160  2018/8/31 حتى سارى  الحميد عبد الرؤف عبد الحميد عبد وائل -  63

 9930   برقم    20190416:  تاريخ ، 1161  2023/8/31 حتى سارى  الحميد عبد الرؤف عبد الحميد عبد وائل -  64

 12626   برقم    20190416:  تاريخ ، 1165  2023/02/27 حتى سارى  السيد محمد السيد السيد -  65

 4060   برقم    20190417:  تاريخ ، 1186  2015/3/13 حتى سارى  عيد محمد سليمان سليمان -  66

 4060   برقم    20190417:  تاريخ ، 1187  2020/3/13 حتى سارى  عيد محمد سليمان سليمان -  67

 1636   برقم    20190417:  تاريخ ، 1179  2023/10/21 حتى سارى  بالل الدين صالح احمد -  68

 1636   برقم    20190417:  تاريخ ، 1190  2023/10/21 حتى سارى  بالل الدين صالح احمد -  69

 538   برقم    20190417:  تاريخ ، 1184  2017/11/19 حتى سارى  عيد محمد سليمان يوسف -  70

 538   برقم    20190417:  تاريخ ، 1185  2022/11/19 حتى سارى  عيد محمد سليمان يوسف -  71

 10071   برقم    20190417:  تاريخ ، 1188  2023/12/18 حتى سارى  عنانى عوض حسان سالمه -  72

 4609   برقم    20190418:  تاريخ ، 1205  2010/9/16 حتى سارى  عبيد الخالق عبد السعيد حاتم -  73

 4609   برقم    20190418:  تاريخ ، 1206  2015/9/16 حتى سارى  عبيد الخالق عبد السعيد حاتم -  74

 4609   برقم    20190418:  تاريخ ، 1207  2020/9/16 حتى سارى  عبيد الخالق عبد السعيد حاتم -  75

 2272   برقم    20190418:  تاريخ ، 1192  2009/2/2 حتى سارى  الجعبرى محمد احمد صلوحه -  76

 2272   برقم    20190418:  تاريخ ، 1193  2014/2/2 حتى سارى  الجعبرى محمد احمد صلوحه -  77

 2272   برقم    20190418:  تاريخ ، 1194  2019/2/2 حتى سارى  الجعبرى محمد احمد صلوحه -  78

 2272   برقم    20190418:  تاريخ ، 1195  2024/2/2حتى سارى  الجعبرى محمد احمد صلوحه -  79

 7389   برقم    20190418:  تاريخ ، 1191  2019/06/08 حتى سارى  البرعى الفتوح ابو محمد ايمن -  80

 11766   برقم    20190418:  تاريخ ، 1196  2021/9/14 حتى سارى  حبيب هللا عبد السعيد صالح -  81

 1303   برقم    20190418:  تاريخ ، 1201  2018/8/12 حتى سارى  الصعيدى سليمان سليمان محمد فوزى -  82

 1303   برقم    20190418:  تاريخ ، 1202  2023/8/12 حتى سارى  الصعيدى سليمان سليمان محمد فوزى -  83

 7299   برقم    20190421:  تاريخ ، 1230  2024/4/19 حتى سارى  الزين على امين عصمت -  84

 13313   برقم    20190421:  تاريخ ، 1222  2024/3/24 حتى سارى  الجواد عبد العاطى عبد محمد سحر -  85



 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

 1309   برقم    20190421:  تاريخ ، 1219  2024/05/08 حتى سارى  الشعار حامد عزت محمد مصطفى -  86

 9672   برقم    20190421:  تاريخ ، 1232  2018/3/2 حتى سارى  موسى على على صابر فوزى -  87

 9672   برقم    20190421:  تاريخ ، 1233  2023/3/2 حتى سارى  موسى على على صابر فوزى -  88

 12216   قمبر    20190422:  تاريخ ، 1244  2022/06/07 حتى سارى  المدابغى احمد وهبه الحسينى ربيعه -  89

 7193   برقم    20190422:  تاريخ ، 1241  2024/2/11 حتى سارى  عباس ابراهيم محمود محمود -  90

 6865   برقم    20190422:  تاريخ ، 1235  2023/07/08حتى سارى  الدماصى السباعى محمد سيد سهام -  91

 4909   برقم    20190423:  تاريخ ، 1257  2011/1/13 حتى سارى  المسيح عبد عطيه صبرى الين -  92

 4909   برقم    20190423:  تاريخ ، 1258  2016/1/13 حتى سارى  المسيح عبد عطيه صبرى الين -  93

 4909   برقم    20190423:  تاريخ ، 1259  2021/1/13 حتى سارى  المسيح عبد عطيه صبرى الين -  94

 12675   برقم    20190424:  تاريخ ، 1273  2023/03/18 حتى سارى  السيد محمد العزيز عبد مسعد حمدى -  95

 8996   برقم    20190424:  تاريخ ، 1280  2021/12/27 حتى سارى  جليله احمد فؤاد محمد على -  96

 10467   برقم    20190424:  تاريخ ، 1281  2019/8/16 حتى سارى  مزروع الفتاح عبد محمد جمال -  97

 2890   برقم    20190424:  تاريخ ، 1277  2024/5/25 حتى ساالى  البقرى سالم حلمى مجدى -  98

 9660   برقم    20190424:  تاريخ ، 1264  2023/2/21حتى سارى  عتابى حافظ محفوظ السيد ايهاب -  99

 7335   قمبر    20190428:  تاريخ ، 1283  2024/05/12 حتى سارى  جوده السعيد على محمد -  100

 2082   برقم    20190428:  تاريخ ، 1288  2008/12/13 حتى سارى  بدران هالل محمد عاطف -  101

 2082   برقم    20190428:  تاريخ ، 1289  2013/12/13 حتى سارى  بدران هالل محمد عاطف -  102

 2082   برقم    20190428:  تاريخ ، 1890  2018/12/13 حتى سارى  بدران هالل محمد عاطف -  103

 2082   برقم    20190428:  تاريخ ، 1291  2023/12/13 حتى سارى  بدران هالل محمد عاطف -  104

 12482   برقم    20190428:  تاريخ ، 1293  2024/05/06 حتى سارى  الوهاب عبد ابراهيم الرحمن عبد احمد -  105

 12482   برقم    20190428:  تاريخ ، 1292  2022/12/10 حتى سارى  الوهاب عبد ابراهيم الرحمن عبد احمد -  106

 8353   برقم    20190430:  تاريخ ، 1306  2021/3/5 حتى سارى  وهبه شحاته ابراهيم اشرف -  107

    20190430:  تاريخ ، 1299  2023/11/28 حتى سارى  السيارات تأجير و للنقل مينا جعله و التجارى االسم تعديل تم -  108

 13113   برقم

 13113   برقم    20190430:  تاريخ ، 1299  2023/11/28 حتى سارى  سليمان رزق سعد سمير مينا -  109

 10244   برقم    20190430:  تاريخ ، 1313  2024/3/25 حتى سارى  حسين هاشم محمد نبيل محمد -  110

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 12958   برقم    20190402:  تاريخ ، 991  2023/9/11 حتى سارى  شريكه و محفوظ احمد محمد احمد -  1

 7276   برقم    20190415:  تاريخ ، 1159  2024/4/4 حتى سارى  وشريكه رجيله ابو علي محمد طلعت محمد شركه -  2

:  تاريخ ، 1154  2024/04/01 حتى سارى  عبيد السيد زكريا حسام و غراب محمد محمد طلعت محمد ىرام شركة -  3

 13323   برقم    20190415

 11982   برقم    20190416:  تاريخ ، 1169  2022/02/01 حتى سارى  وشركاه السحار راشد راشد احمد وليد شركة -  4

 9362   برقم    20190416:  تاريخ ، 1170  2022/7/11 حتى سارى  شركاها و عليوه حسن منال -  5

    20190416:  تاريخ ، 1174  2019/12/15 حتى سارى  التوريدات و العامه للمقاوالت وعويضه البارى عبد شركة -  6

 10650   برقم

 10650   برقم    20190416:  تاريخ ، 1174  2019/12/15 حتى سارى  والتوريدات العامه للمقاوالت عويضه شركه -  7

:  تاريخ ، 1218  2022/06/03 حتى سارى  شادوف السيد حمدى شريكه و الشعار عزت محمد مصطفى شركة -  8

 6185   برقم    20190421

 2008   برقم    20190423:  تاريخ ، 1251  2008/12/03 حتى سارى  شريكها و الغريب محمد محمد مرفت -  9

 2008   برقم    20190423:  تاريخ ، 1252  2013/12/03 حتى سارى  شريكها و الغريب محمد محمد مرفت -  10

 2008   برقم    20190423:  تاريخ ، 1253  2018/12/03 حتى سارى  شريكها و الغريب محمد محمد مرفت -  11

 2008   برقم    20190423:  تاريخ ، 1254  2023/12/03 حتى سارى  شريكها و الغريب محمد محمد مرفت -  12

 13337   برقم    20190424:  تاريخ ، 1282  2024/4/9 حتى سارى  شركاه و حسان شركة -  13

 7680   برقم    20190430:  تاريخ ، 1302  2014/12/19 حتى سارى  وشركاه داود احمد حسينى حمادة شركة -  14

 7680   برقم    20190430:  تاريخ ، 1303  2019/12/19 حتى ىسار  وشركاه داود احمد حسينى حمادة شركة -  15

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190424:  تاريخ ، المنصوره فرع القاهره بنك لصالح تجارى رهن قيد تم  جعفر هللا عبد العظيم عبد عيد عنتر -  1

4626 

 وتشكيل وتشغيل المعدنيه واالسقف الجبلونات هياكل وتصنيع والصاج الحديد وتجارة والتصدير لالستيراد جعفر عنتر مؤسسه -  2

 4626   برقم    20190424:  تاريخ ، المنصوره فرع القاهره بنك لصالح تجارى رهن قيد تم  المعادن

 ، المنصوره فرع القاهره بنك لصالح تجارى رهن قيد تم  الصاج و الحديد تجاره و التصدير و لالستيراد جعفر عنتر مؤسسه -  3

 4626   برقم    20190424:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


