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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محل عن 31956 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شافع شوقى رمزى احمد -  1

 موافى محمد محمد سناء/ بملك الجمله سوق اول رياض عبدالمنعم شارع 17:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مكتب عن 31789 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد سعد عبدالحليم محمد كريم -  2

 الجيزاوى ابراهيم محمد منصوره/ بملك الغنامين ـ عطيه بسيم شارع:  بجهة ، هندسى

 عن 31798 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد يوسف عبدالرازق امينه -  3

 السيد على عبدهللا على/ بملك عباس منشأة ـ جاد عزبة:  بجهة ، صناعيه منظفات تعبئة

 مكتب عن 31801 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار مختار سيداحمد محمد -  4

 القصار محمد عبدالستار ناصر/ بملك الشابورى ارض:  بجهة ، قانونيا بها المسموح عموميه وتوريدات عامه مقاوالت

 ـهبقـال عن 31802 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفوال احمد سليمان فكريه -  5

 طليس عبده عبدالحليم الدين صالح/ بملك طليس ارض ـ المحكمه شارع:  بجهة ، وتموين

 عن 31806 برقم 20190707 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده الصغير عبدالرحمن عبدالعزيز -  6

 العسران محمد عامر جمال/ بملك دياى محلة ـ الناحيه داير شارع:  بجهة ، بالط مصنع

 ، بقـالـه عن 31840 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعطا عبدالغنى محمد اعتماد -  7

 زهران عمر زهران ابوالسعود/ بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء:  بجهة

 عن 31830 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالهادى عبدالجواد رامى -  8

 راضى حسن عبدالعزيز ايمن/ بملك ابوراضى عزبة:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة

 مكتبـه عن 31850 برقم 20190714 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابويوسف فضل محمد السيد يحيى -  9

 فضل احمد عطيه احمد/ بملك الشهداء شباس:  بجهة ،

 عن 31900 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى يوسف ابراهيم محمد احمد -  10

 قنعر مصطفى فهمى محمد/  بملك القصابى:  بجهة ، الدهانات وتعبئة خلط مصنع

 مزرعة عن 31934 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوره سليمان محمد قطب -  11

 زوره سليمان محمد قطب رضا/  بملك النوايجه:  بجهة ، دواجـن

 عن 31795 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال الفاضلى ابراهيم محمد -  12

 الفاضلى ابراهيم محمد حمدى/  بملك - القصابى قريه:  بجهة ، المواشى وتربيه لتجاره حظيره

 عن 31794 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محجوب سعيد الشحات سعيد -  13

 محرم رمضان جوده صالح على/ بملك عباس منشاة:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع تجارة

 حظيره عن 31807 برقم 20190707 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب كامل ابراهيم داليا -  14

 البستاوى خطاب كامل ابراهيم/ بملك النوايجه:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 عن 31810 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيتون راغب محمد ابراهيم محى -  15

 دبور رمضان يحى/ بملك الحفير شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة
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 عن 31813 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوشى محمد عرفه محمد اشرف -  16

 الحوشى محمد عرفه محمد/ بملك االستاد شارع:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع الغذائيه والمكمالت الطبيه المستلزمات وتوزيع تجارة

 سلطان محمد محمد احمد ،

:  بجهة ، بقـالـه عن 31814 برقم 20190707 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حسن احمد نوال -  17

 اسماعيل على محمد الحنفى/ بملك البوصه ترعة دمرو

 عن 31835 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمد عبدالسالم محمد جيهان -  18

 االمام سعدالدين خميس/  بملك النادى شارع:  بجهة ، ماركت سوبر

 تركيب عن 31849 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى حسن ابراهيم زغلول -  19

 ابراهيم محمد يحى/ بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، رخام

 مكتب عن 31855 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل صالح محمد وائل -  20

 طليس فؤاد احمد كمال محمد/ بملك بورسعيد شارع من متفرع عامر سيدى شارع:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 31906 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغلبان عبدالجواد عبدالسالم محمد -  21

 الغلبان عبدالجواد عبدالسالم ايمن/  بملك الملح شباس:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مكتب عن 31935 برقم 20190729 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخنجر محمد محمد عمرو -  22

 ابوخنجر محمد محمد احمد/ بملك دياى محلة:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مكتب عن 31796 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق منصور رياض فؤاد رياض -  23

 عامر السيد حسن ابراهيم الدين عالء/ بملك المندوره:  بجهة ، الغير لحساب سيارات تاجير

 عن 31812 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القهوجى حسن محمد السيد محمد -  24

 البليهى محمد حسن نبيله/ بملك المحكمه شارع:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة

 ورشة عن 31874 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره محمد سعد محمد سعد -  25

 الشبيه محمد سعد زغلول/ بملك ابوالسعد بنزينة امام:  بجهة ، وزيوت سيارات ميكانيكا

:  بجهة ، بقـالـه عن 31879 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف محمد محمد احمد -  26

 شرف احمد محمد محمد/ بملك الجنى خان قرية

 نجارة ورشة عن 31891 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى احمد رجب منى -  27

 عنانى محمد نصر/ بملك العمرى مدرسة خلف:  بجهة ، موبيليـا

 تجارة عن 31899 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد محمد احمد محمد -  28

 ابوالمجد محمد احمد/ بملك المستجده المنشيه ـ دروسلى:  بجهة ، صحيه ادوات

 فول مطعم عن 31936 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزى على رجب محمد -  29

 ابراهيم يوسف السيد محمد/ بملك الجديد االلى السنترال بجوار الفتح شارع من متفرع شارع:  بجهة ، وطعميه

 ، بقـالـه عن 31953 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشرابيه على محمد نسرين -  30

 عماره عطا محمود حمدى/ بملك جماجمون:  بجهة

 عن 31792 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غلمش عبده عبدالسالم عبده عبير -  31

 قنديل على ابوالفتوح محمد/ بملك االبراهيميه ـ السترى عزبة:  بجهة ، عامه صيدليه

 محل عن 19580 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  32

 الصقار مصطفى عبدالسالم سعيد/ بملك ابوحسين شارع:  بجهة ، المفروشات لتجارة مخزن/  بنشاط اخر رئيسى
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 محل عن 19580 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  33

 شارع دسوق مقره كائن وتصدير استيراد بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، المفروشات لتجارة مخزن/  بنشاط اخر رئيسى

 //2012 بتاريخ 19580 رقم تحت ومقيد الصقار عبدالسالم صالح/ بملك الساعه ميدان ـ الجمهوريه

 محل عن 19580 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  34

 شارع دسوق مقره كائن مفروشات بيع مكتب/ اخر رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، المفروشات لتجارة مخزن/  بنشاط اخر رئيسى

 2012/11/4 بتاريخ رقم تحت ومقيد مصطفى عبدالسالم سعيد(  سابقا الحدادين)  ابوحسين

 عن 31833 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه حسن عبدالغفار يحيى احمد -  35

 الشريف عطيه عبدالحميد رضا/ بملك العلوى شباب مركز خلف:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مكتب عن 31862 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد مصطفى محمد مصطفى -  36

 فايد مهدى ابراهيم/ بملك قبريط:  بجهة ، البيطريه المستلزمات لتجارة

 تجارة عن 31876 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم يونس عبدالفتاح مجدى -  37

 صالح بسيونى محمد وهبى فتحى/ بملك الجاهل شارع:  بجهة ، مزارع ومستلزمات واضافتها اعالف

 عن 31886 برقم 20190718 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبيارى ابوالعنين صالح السعيد -  38

 ابوهيكل عبدالوكيل محمود فخرى/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، موتى تجهيز مكتب

 عن 31892 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطاحون محمود مصطفى محمود -  39

 ابوطاحون محمود مصطفى السيد/ بملك االبراهيمى الميدان شارع:  بجهة ، المملحه االسماك تجارة

 مخبـز عن 31918 برقم 20190725 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكيالنى سعد عطا محمد محمد -  40

 ابوعيسى محمد عبدالعيلم ابراهيم/ بملك المستوصف خلف:  بجهة ، آلى نصف بلدى

 تجارة عن 31929 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب سليمان محمد الدين حسام -  41

 العزب سليمان محمد محمود/  بملك حنتيره شارع تقاطع العريف شارع:  بجهة ، زراعيه االت غيار قطع

 تصدير مكتب عن 31832 برقم 20190710 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد على عمرو -  42

 عبده محمد على/ بملك االشراف منية:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا

 تجارة عن 31842 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشوش محمد عبده سمير -  43

 بغدادىال عبدالمطلب سعد يوسف/ بملك بحرى خليج الروس:  بجهة ، تجميل ادوات

 عن 31852 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريفى احمد ابراهيم احمد اسالم -  44

 بصله محمود محمد/ بملك قلين طريق دحروج:  بجهة ، عامه صيدليه

 بقـالـه عن 31894 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادرى على ابواليزيد ايمن -  45

 حتاته خليفه حسين اكرام/ بملك النوايجه:  بجهة ، وتموين

 حدايد تجارة عن 31915 برقم 20190725 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس الكومى احمد محمد -  46

 يونس عبدالرحمن الكومى احمد/ بملك الصافيه قريه:  بجهة ، وبويات

 عن 31920 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلعت كامل الدين صالح وائل -  47

 عبدالباقى محمد السيد احمد/ بملك دسوق فوه طريق:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض

 تجارة عن 31930 برقم 20190729 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السودانى محمد سميح محمد -  48

 السودانى حسن خيرى/ بملك الفتوح ـ الغربيه الروضه:  بجهة ، الجبنه

 عن 31793 برقم 20190702 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محجوب عبدالجليل محمد -  49

 قمر حسن محمد نادى/ بملك العائالت حديقة شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 31790 برقم 20190701 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد حسنى شكرى داليا -  50

 ابراهيم احمد احمد/ بملك التفتيش ـ الفتح شارع بنات التجاره مدرسة امام:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 شمس

 عن 31791 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االفندى محفوظ غازى ابراهيم قطب -  51

 االفندى غازى ابراهيم محمد/ بملك الفار عزبة:  بجهة ، بقـالـه

 محل عن 12199 برقم 20190707 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنون حسن احمد حسن سالم -  52

 كنون حسن احمد حسن حسنى/ بملك مغيزل برج:  بجهة ، ميكانيكيه ومعدات محركات واصالح توريد/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 12199 برقم 20190707 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنون حسن احمد حسن سالم -  53

 مغيزل برج مقره كائن بقاله بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، ميكانيكيه ومعدات محركات واصالح توريد/  بنشاط اخر رئيسى

 2005/12/7 بتاريخ 12199 رقم تحت ومقيد كنون حسن احمد حسن/ بملك مطوبس مركز

 عن 31818 قمبر 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخادم محمد ابواليزيد رضا محمود -  54

 جفالن بح محمد ايمن/ بملك خليل صيدليه بجوار الجيش شارع:  بجهة ، كافيتريا

 عن 31825 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر يوسف على عبدالصادق ماجد -  55

 فريج احمد كمال احمد/ بملك الجديد الدلتا شارع:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب

 عن 31848 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى خليفه حسانين رجب محمود -  56

 الحنفى خليفه حسانين رجب/ بملك دمرو:  بجهة ، فراشه مخزن

 اسمـاك حلقـة عن 31847 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عباس احمد حسام -  57

 ابوزيد عباس احمد/ بملك الشخلوبه ـ البحر شارع:  بجهة ،

 محل عن 24248 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الميمونى عبدالحميد محمد صبرين -  58

 مصطفى جمعه فوزى شيماء/ بملك مطوبس فوه طريق فوه:  بجهة ، مطعم/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 24248 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الميمونى عبدالحميد محمد صبرين -  59

 دسوق فوه دوران اول دسوق مقره كائن قصب معصرة/  بنشاط اخر رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، مطعم/  بنشاط اخر رئيسى

 2015/9/14 بتاريخ 24248 رقم تحت ومقيد القفاص محمد خالد/ بملك

 عن 31917 برقم 20190725 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شابون اسماعيل عبده بالل عبدالمحسن -  60

 النجار البراهيم سالم/ بملك الهرده:  بجهة ، حالقه صالون

 تجارة عن 31949 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى ابراهيم فوزى صبحى -  61

 ابوموافى الجليل ع الحى ع/ بملك بريدعه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 مالبس تجارة عن 31950 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابراهيم سعد صباح -  62

 حواله محمد محمد شوقى/ بملك الجديد الشرطه مركز بجوار:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  63

 احمد/ بملك سنديون:  بجهة ، ومشروبات غذائيه مواد وتوزيع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 29391 برقم 20190731

 كحاله محمد محمد

 تجارة عن 31787 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيطه سالم محمد يوسف على -  64

 سرحان احمد فاروق ايمن/  بملك خميس سد طريق ـ السرحنه:  بجهة ، اعالف

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  65

 رئيئى محل للمذكور:  بجهة ، ومشروبات غذائيه مواد وتوزيع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 29391 برقم 20190731



 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

 رقم تحت ومقيد كحاله محمد محمد احمد/ بملك فوه مركز سنديون مقره كائن وتوريدات وانشاءات عامه مقاوالت مكتب/  بنشاط

 2018/5/10 بتاريخ 29391

 عن 31809 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زماره عبدالفتاح فتحى محمد محمد -  66

 الريس محمد محمد هدى/ بملك التحرير شارع من الزيتونه حارة:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 تجارة عن 31836 برقم 20190711 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور محمد محمد مسعود -  67

 الحبيشى فؤاد عبدالشافى/ بملك النوايجه:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 حظيره عن 31839 برقم 20190711 فى قيد ، 65000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور على محمد اميره -  68

 سعد احمد عبدالحميد شحاته/  بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء:  بجهة ، المواشى وتربيه لتجارة

 محل عن 31475 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشير بسيونى على حماده -  69

 السيد سالمه مسعود/  بملك بكار بنى:  بجهة ، الزراعيه االفات ومبيدات الزراعيه والمخصبات االسمده تجارة/   اخر رئيسى

 حجازى

 محل عن 31475 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشير بسيونى على حماده -  70

 مكتب/    بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، الزراعيه االفات ومبيدات الزراعيه والمخصبات االسمده تجارة/   اخر رئيسى

 بكار بنى/  مقره كائن ـ لذلك المنظمه للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد لعموم

 حجازى السيد سالمه مسعود/  بملك

 31859 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ودىاللب شبل عبدالونيس الشحات محمد -  71

 اللبودى شبل ابراهيم محمد/ بملك عباس منشاة:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى مكتب عن

 ، بقـالـه عن 31871 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ الصاوى الصاوى نجالء -  72

 الشيخ عبدالمقصود عبود/ بملك الشهداء شباس:  بجهة

 ادوات تجارة عن 31877 برقم 20190718 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه صبح مرشدى احمد -  73

 عقله عبدالمقصود محمد امانى/ بملك سدخميس طريق ابوعوض عزبة:  بجهة ، كهربائيه واجهزه

 عن 31927 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد جاد عبدالفتاح يحيى عبدالفتاح -  74

 الشباسى بهنسى حمدى/ بملك الجديد الموقف مدخل ـ الشابورى ارض:  بجهة ، وموتوسيكالت توكتوك غيار قطع

 ، احذيـه تجارة عن 31939 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بجول فرج يسرى ياسر -  75

 ابوليله السيد محمد/ بملك المرشدى مدرسة بجوار ـ التسليف بنك شارع:  بجهة

 االحذيه تجارة عن 31931 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض حبيب عزت امير -  76

 المنياوى على محمد عبدالنبى/ بملك ابوغالى مسجد بجوار ـ الغالل ساحة:  بجهة ،

 تقطيع محل عن 31820 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منير طارق محمد -  77

 نورالدين احمد مبروك هانم/ بملك السادات شارع من متفرع شارع:  بجهة ، جاهزه بالستيك روالت من اكياس

 عن 31846 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غيطانى بسيونى محمد محمود رامز -  78

 غيطانى بسيونى محمد محمود/ بملك غيطانى عزبة ـ مغيزل برج:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 بيع عن 31875 برقم 20190717 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب محمود محمود عصام -  79

 هنيوه محمد هللا فتح عزيزه/ بملك برمبال:  بجهة ، وفاكهه خضروات

 بجهة ، بقاله عن 31882 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم محمد ابراهيم عباس -  80

 قاسم على عبدالفتاح/  بملك القصابى: 

 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص محمد السعيد محمد السعيد(  القصاص امارة)  -  81

 القصاص محمد السعيد محمد/ بملك يوليو 23 شارع:  بجهة ، الغذائيه المواد تعبئة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 21488 برقم



 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

 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص محمد السعيد محمد السعيد(  القصاص امارة)  -  82

 مقره كائن اطارات بيع/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، الغذائيه المواد تعبئة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 21488 برقم

 2013/11/20 بتاريخ 21488 رقم تحت ومقيد القصاص محمد السعيد محمد السعيد/ بملك المدينه مجلس شارع سالم سيدى

 عن 31914 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عمر عبدالسالم هللا نصر محمد -  83

 عصر على ابراهيم شكرى/  بملك المعلمين برج ـ ابومصطفى ارض تقسيم:  بجهة ، البان معمل

 حظيره عن 31932 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان محمد احمد محمد -  84

 سرحان محمد احمد حسن/ بملك البالصى ـ ابوعيسى قرية:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 مواد تعبئة عن 31954 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى احمد محمد خيرى -  85

 شلبى عبدالجواد عاطف جوليت/ بملك عبدالرحمن كفر ـ العجوزين:  بجهة ، الملح عدا فيما غذائيه

 عن 31799 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى السيد غازى عبدالستار مدحت -  86

 جمعه رمضان محمد رانيا/ بملك العائالت حديقة امام:  بجهة ، سيارات كهرباء ورشة

 ورشه عن 31797 برقم 20190703 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمد محمد محمد تامر -  87

 النجار محمد محمد محمد/  بملك عزب جامع بجوار الصالحى شارع ـ الكشله:  بجهة ، حديثه وديكورات رخام

 لحوم بيع عن 31808 برقم 20190707 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل عبدالستار حجاج خالد -  88

 محمد حموده مسعود/  بملك - دمرو:  بجهة ، مجمده

 بجهة ، بقالة عن 31828 برقم 20190710 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو على ممدوح وليد -  89

 احمد ابو على هللا عطا الشحات/  بملك الفتوح_  الميه عزبة: 

 غيار قطع تجارة عن 31831 برقم 20190710 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا احمد رجب هناء -  90

 هنداوى السعيد رزق/ بملك العام المستشفى شارع/  بسيونى بسم الشهيد شارع:  بجهة ، توك توك

 مكتب عن 31844 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد على حسن ابراهيم محمد -  91

 محمد كامل محمد عزه/ بملك الملح شباس:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 31861 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فليفل عبدالعليم كامل محمود -  92

 فليفل عبدالعليم كامل مصطفى/ بملك العمومى السوق شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 تجارة عن 31895 برقم 20190721 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاهين السيد السيد جابر -  93

 هللا ضيف محمد سعيد/ بملك العمومى السوق شارع:  بجهة ، المفروشات

 عن 31897 برقم 20190721 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباح عبدالعزيز على عبدالعزيز -  94

 سالم عبدالحميد السعيد فايزه/ بملك الفتوح ـ فلاير عزبة:  بجهة ، يدوى نجاره ورشة

 عن 31909 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالحليم زكى محمد عمرو -  95

 محمد على رياض/ بملك السادات شارع:  بجهة ، مكتبـه

 عن 31925 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد حسن على محمد سعيد محمود -  96

 حمد حسن على محمد سعيد/ بملك المدينه سوق شارع:  بجهة ، اسماك تجارة

 عن 31937 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبر محمد مغازى الرفاعى احمد -  97

 قنديل السيد على/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، عامـه صيدليه

 تجارة عن 31933 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود حسن محمد حسن حسام -  98

 داود على حسن محمد/ بملك الشباسيه:  بجهة ، اعالف



 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

 مكتب عن 31784 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمد على محمود -  99

 طمان محمد اسماعيل صبحيه/ بملك جناج منية:  بجهة ، نقاشه مقاوالت

 31804 برقم 20190704 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلمانى عبدالسالم يوسف عبدالسالم -  100

 المسلمانى عبدالسالم يوسف/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، الزراعيه والمعدات االالت لتجارة مكتب عن

 مجوهرات بيع عن 31816 برقم 20190708 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى على سعد اميمه -  101

 غالى محمد جاد حمدى نبيل/  بملك الشعراوى متولى شارع:  بجهة ،

 تجارة عن 31824 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك محمد شعبان محمد سمير -  102

 كشك شعبان محمد جمال/ بملك شوقى احمد شارع:  بجهة ، فضيات

 بجهة ، بقـالـه عن 31853 برقم 20190714 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى سعد السيد سعد -  103

 متولى سعد السيد احمد/ بملك البدوى السيد قرية: 

 عن 31858 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى على على السيد احمد -  104

 الزهيرى عبدالحميد سعيد/ كبمل حموده ارض:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجارة

 20190716 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الدليل مصطفى محمد مسعد سامح)  للتصدير الدليل -  105

 عرفه عرفه محمد فريد/  بملك - مغيزل برج قريه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقوانين لللوائح طبقا تصدير مكتب عن 31867 برقم

 بدوى

 عن 31869 برقم 20190717 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس عبدالستار ابوالمجد طه -  106

 ابوراس هنداوى عبدالحكيم ورثة/ ملك  ابراهيم سيدى ميدان شارع:  بجهة ، المالبس ورفى وتنظيف وكى غسيل

 تصنيع عن 31881 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدجوى حامد عطيه محمد -  107

 الدجوى حامد عطيه شاديه/ بملك ابودراز قرية:  بجهة ، مخلالت وبيع

 بيع عن 31893 برقم 20190721 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى بيومى عبدهللا انتصار -  108

 متولى محمد عبدهللا محمد/ بملك تيدا قرية:  بجهة ، جاهزه ودواجن لحوم مشويات

 مكتب عن 31905 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواض عبدالغني محمد نسيم -  109

 محمد عبدالسالم فاطمه/  بملك المسيرى قرية:  بجهة ، وخفيفه ثقيله معدات وتأجير مقاوالت

 تجارة عن 31923 برقم 20190728 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بريك محمود علي محمود -  110

 سليم عبدالعاطى ناجى محسن/  بملك الهندسه/  النورى عزبة:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 31946 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نويجى خليفه عبدالستار منى -  111

 نويجى خليفه عبدالستار/ بملك النوايجه:  بجهة ، محمول اكسسوار

 عن 31955 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى على مصطفى محمد الشحات -  112

 اللبان يوسف وهبى فايقه/ بملك الرميلى عزبة:  بجهة ، لحام ورشة

 معمل عن 31800 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنضر احمد محمد نصر -  113

 ابوالنضر احمد محمد ابوبكر/ بملك ابودراز العلوى طريق:  بجهة ، البان

 حظيره عن 31815 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر السيد فتحى السيد -  114

 الدكر عبدالجليل نجاة/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 برقم 20190708 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سيداحمد ابوالنجاه حسن الشاطر حسام -  115

 هللا خلف على محمد/ بملك الملح شباس:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس توزيع مكتب عن 31819



 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

 مخلفات بيع عن 31822 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى احمد السيد يسرى -  116

 بيومى احمد السيد يسرى محمد/  بملك العلوى مساكن خلف:  بجهة ، مصانع

 عن 31829 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى يوسف الدين نصر محمد -  117

 ابوعبدهللا يوسف عبدهللا امينه/ بملك العجوزين:  بجهة ، عامه صيدليه

 بقـالـه عن 31854 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحسانين رسالن سعيد احمد -  118

 الحبشى السيد احمد مها/ بملك البدوى السيد قرية:  بجهة ،

 عن 31857 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجايبى عبدالشهيد زكى صبحى -  119

 عشره عبدالهادى رمضان/ بملك بدوى حافظ شارع الشركه ارض:  بجهة ، وبويات حدايد تجارة

 بقـالـه محل عن 31898 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد عبدالعزيز احمد عبده -  120

 عبيد عبدالحمن عبدالسالم هانم/ بملك يوسف ام كفر:  بجهة ، تموينيه

 31943 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجالن عبدالهادى محمد محمد عمرو -  121

 حجازى محمد بركات حسنيه/ بملك رشيد معدية:  بجهة ، بقـالـه عن

 تجارة عن 31945 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبر عبدالفتاح احمد رضا -  122

 عبدالبر عبدالفتاح احمد عبدالفتاح/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، بنـاء مواد

 عن 31951 برقم 20190730 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمياطى حامد محمد محمد عمرو -  123

 العلوى شباب مركز/ بملك العلوى قرية:  بجهة ، الغراب عيش وبيع زراعة

 31957 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعله بهنساوى احمد بهنساوى صبرى -  124

 ابوشعله بهنساوى احمد بهنساوى محروس/ بملك عباس منشأة:  بجهة ، موز ثالجة عن

 ، فرد تاجر ،(   شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره -  125

 ، توك توك غيار قطع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 25136 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد/ بملك القرضاوى مسجد بجوار السبعه حارة ـ المدينه سنهور:  بجهة

 ، فرد تاجر ،(   شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره -  126

 ، توك توك غيار قطع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 25136 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 القرضاوى مسجد بجوار السبعه حارة المدينه سنهور مقره كائن والتصدير االستيراد عموم/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة

 2016/3/8 بتاريخ 25136 رقم تحت ومقيد شراره السيد عبدالرحمن عبدالمجيد السيد/ بملك

 عن 31805 برقم 20190707 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمر ابوالعال عبدالمهيمن عبدالمنعم -  127

 قمر ابوالعال منجد عطيات/ بملك بحرى وقف ـ المالحه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 31817 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ضاحى دهشور حسين -  128

 الشطورى عيون احمد/ بملك المحكمه شارع:  بجهة ، ومفروشات(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 محل عن 31837 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالرازق جالل عباس -  129

 محمد عبدالرازق جالل محمد/  بملك دمرو:  بجهة ، تموين

 ورشة عن 31843 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمود محمد عمرو -  130

 عبدالعال محمود محمود/ بملك المستوصف خلف ـ الزاويه شارع:  بجهة ، موتوسيكالت اصالح

 مكتب عن 31870 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمد احمد -  131

 يوسف محمد محمد ماهر/ بملك قبلى وقف ـ النور عزبة:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 31884 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدالرحمن عبدالاله رضا -  132

 حجازى عبدالرحمن عبدالاله رضا/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، عامـه صيدليه



 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

 اسماك بيع عن 31887 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على صالح على على -  133

 محمد خضراوى سيد عبدالعظيم/ بملك الرياضى النادى شارع:  بجهة ، طازجه

 مكتب عن 31911 برقم 20190725 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى حنفى كامل اسماعيل -  134

 مرعى حنفى كامل محمد/  بملك دمرو:  بجهة ، اسماك تصدير

 عن 31922 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد احمد عبدالنبي عزمي -  135

 عبدالجليل عبدالهادى عبدالهادى عماد/  بملك الحدادى:  بجهة ، المواشى لتجارة مزرعه

 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابودشيش هللا فتح محمد ايهاب)  موتورز ابودشيش -  136

 ابوالسعد محمد خليل الدين عماد/ بملك مطوبس فوه  طريق:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن 31947 برقم

 عن 31783 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى عبدالمنجى محمد عبدالمنجى -  137

 عفيفى عبدالمنجى محمد مختار/ بملك الشباسيه:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب

 عن 31811 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبداللطيف محمد على محمد -  138

 االروش عبدالحميد منال/ بملك جماجمون:  بجهة ، وتموين بقـالـه

 عن 31826 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشبل محمد كامل محمد ايمان -  139

 دسوق شباب مركز ادارة مجلس رئيس/ بملك االستاد شارع:  بجهة ،(  العسكريه مالبسال عدا فيما)  مالبس مصنع

 بجهة ، بقالة عن 31827 برقم 20190710 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد على ممدوح على -  140

 احمد ابو على هللا عطا الشحات/  بملك الفتوح_  الميه عزبة: 

 ، البان معمل عن 31860 برقم 20190715 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور خليل رزق تامر -  141

 منصور محمد خليل رزق/ بملك العجوزين:  بجهة

 مكتب عن 31896 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على مصطفى حلمى -  142

 عبدهللا مصطفى حلمى كريم/ بملك ياسر بن عمار شارع:  بجهة ، هندسى

 عن 31910 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبر السعيد ربيع محمد كريم -  143

 ـ االبراهيمى الميدان شارع:  بجهة ،(  السياحيه المطاعم بدون)  العامه والمطاعم السريعه الوجبات وتشغيل وادارة وانشاء تجهيز

 عليبه عبداللطيف باسم/  بملك الصردى ماركت امام

 ونفخ اصالح عن 31912 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بدير السيد منى -  144

 خيرهللا بركات عبدالعليم محمد/  بملك - ابودراز:  بجهة ، كاوتش

 ، مكتبـه عن 31941 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم زكى عبدالحكيم وليد -  145

 سالم زكى عبدالحكيم وليد/ بملك 111 عماره 170 رقم محل مكه حى ـ الشركات شارع:  بجهة

 مكتب عن 31938 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام على مغازى محمد محمد -  146

 عزام على مغازى محمد يسرى/  بملك - ابوغنيمه قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 31952 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ودن على ابوالمجد احمد طلعت شريف -  147

 درويش رجب مياده/ بملك بالزا جولدن برج ـ القديم الموقف شارع:  بجهة ، هندسى مكتب

 فراكة عن 31823 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى عبدالفتاح بيومى احمد -  148

 بيومى محمد عبدالفتاح بيومى/ بملك محرم ـ شابه:  بجهة ، ارز

 عن 31841 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البغدادى عبدالمطلب سعد يوسف -  149

 عشوش محمد عبده سمير/ بملك بحرى خليج الروس:  بجهة ، اسمنت تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 31863 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سحلول عبدالحميد محمد رأفت -  150

 حمزه عبدالسالم عبدالعاطى ايمان/ بملك الزينى قرية:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 مصنع عن 31883 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عبدالغفار محمد السيد -  151

 عبده عبدالغفار محمد/  بملك الشخلوبه:  بجهة ، موبيليا

 تجارة عن 31885 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع محمد محمد اكرام -  152

 سالم متولى محمد متولى/ بملك الحدادى قرية:  بجهة ، وبويات حدايد

 عن 31888 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ابراهيم احمد مصطفى سامى -  153

 سالم ابراهيم احمد مصطفى/ بملك المقابر شارع 46 دمنكه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 31907 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص عزت السعيد عبدالحليم -  154

 القصاص عزت السعيد/ بملك االبراهيميه قرية:  بجهة ، مزادات مكتب

 مخبـز عن 31901 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف محمد حسين -  155

 منصور محمد ابراهيم محمد/  بملك الشركات شارع:  بجهة ، افرنجـى

 تجارة عن 31919 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العالم محمد الشحات باسم -  156

 شلبى حسن حسين اسماعيل السعيد/  بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة:  بجهة ، موتوسيكالت

 مكتب عن 31921 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم مخيمر فتوح احمد -  157

 مخيمرعبدالكريم فتوح محمود/  بملك الهندسه تبع الغنام عزبة:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مكتبه عن 31948 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا عبدالجليل على عبده -  158

 المستكاوى بيومى كامل حسن/ بملك عتريس كوبرى امام ـ ابوحالوه عبدالرازق شارع:  بجهة ، وخردوات

 تجارة عن 31788 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشعل عبدالحميد محمد كمال -  159

 مشعل عبدالحميد محمد على/ بملك ابوزياده:  بجهة ، التقاوى وانتاج

 مكتب عن 31803 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على محمد السيد -  160

 اسماعيل محمد محمد انوار/ بملك ابوالعزايم قرية:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 31821 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور احمد مصطفى الغندور -  161

 محمد عبدالقادر صالح ايمان/ بملك السادات شارع:  بجهة ، وبذور زراعيه ومخصبات مبيدات

 مكتب عن 31838 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى محمد احمد ابراهيم -  162

 سالم بلتاجى محمد احمد/  بملك القطان شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 31845 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحامد سعد خميس عبده -  163

 ابوحامد سعد خميس احمد/  بملك الخضراء الجزيره ـ ابوخشبه:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 مكتب عن 31851 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول حامد سعد احمد -  164

 زغلول محمد حامد سعد/ بملك االعداديه ابيانه مدرسة شارع ـ ابيانه:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 31865 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسوخ خليل خليل صبرى اميره -  165

 داود السيد عبدالاله على/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، صحيه ادوات تجارة

 ، بقـالـه عن 31872 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد على السعيد ضاحى -  166

 ابواحمد حسن عبدالستار طه/ بملك الميه عزبة ـ الفتوح شارع:  بجهة

 سوبر عن 31889 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابراهيم ابراهيم محمد -  167

 جباره محمد محمد عبدالمحسن حمدى/ بملك العبايده:  بجهة ، ماركت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 31904 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوصقر على محمد احمد عمار -  168

 عبدالعال عبدهللا جمعه/ بملك بهنسى عزبة:  بجهة ، موبيليـا معرض

 عن 31916 برقم 20190725 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شابون اسماعيل عبده بالل محمد -  169

 شابون اسماعيل عبده بالل/  بملك المحضر عرب:  بجهة ، حالقه صالون

 فخار تجارة عن 31926 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دردير رفعت محمد فايزه -  170

 االبياوى عبدالمجيد فهمى فهمى/ بملك العلوى الكوبرى بجوار الجيش شارع:  بجهة ،

 عن 31782 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد مندور السيد عبدالرازق على -  171

 النخالوى على محمود/ بملك العجوزين قرية:  بجهة ، محمول وصيانة اكسسوار تجارة

 فراكة عن 31785 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدالحميد عباس عرفه -  172

 قندبوله احمد محمود محمود/ بملك دميس كوم:  بجهة ، ارز

 مطعم عن 31834 برقم 20190711 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر مصطفى خليل مصطفى -  173

 منيسى عبدالعزيز رشاد محمد/  بملك دايرالناحيه شارع:  بجهة ، كشرى

 عن 31856 برقم 20190715 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابراهيم رضوان جالل محمود -  174

 جاد محمد عواطف/ بملك الشرقى المسجد امام ـ اصف قرية:  بجهة ، ماركت سوبر

 تجارة عن 31864 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هالل صابر محمد -  175

 حربى السعيد توفيق مبروكه/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 31866 برقم 20190716 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشكلى مصطفى مصطفى بسيونى احمد -  176

 الشكلى درويش مصطفى بسيونى/ بملك مجر كفر:  بجهة ، مجمده ولحوم غذائيه مواد بيع عن

 عن 31878 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكرى ابوالمكارم زكى ابوالمكارم -  177

 زكى ابوالمكارم وليد/  بملك - على منشاه:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 عن 31890 برقم 20190721 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش عبدالمعطى محمد هشام -  178

/ بملك المبره مستشفى شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا التصدير وعموم  قانونيا بها المسموح عموميه توريدات

 السقا محمد هبه

 عن 31908 رقمب 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السودانى خير ابراهيم ابراهيم السيد -  179

 خير ابراهيم ابراهيم على/ بملك ابطو ـ السحماوى شارع:  بجهة ، يدوى نجاره ورشة

 ثالجة عن 31903 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد محمد محمود شاديه -  180

 عالم عبده السيد سليم/  بملك برمبال:  بجهة ، تبريد

 بقـالـه عن 31913 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه محمد حسن مديحه -  181

 هللا خلف عبدالمجيد محمد محمد/ بملك الكبير المسجد بجوار قبريط:  بجهة ، وتموين

 تجارة عن 31924 برقم 20190728 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى محمد محمد حافظ -  182

 مرعى مصطفى محمد محمد/ بملك السكرى ـ مرعى قرية:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 ورشة عن 31940 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداودى سعد سعد السيد ابراهيم -  183

 البربرى ابراهيم نجيب محمد/ بملك العلوى الكوبرى بجوار الصالحيه شارع:  بجهة ، كهرباء ولحام معادن تشكيل

 تجارة عن 31942 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محارب ناشد ابراهيم شنوده -  184

 محارب ناشد ابراهيم مرثا/ بملك زغلول سعد شارع من متفرع االبشيطى شارع:  بجهة ، والشنط االحذيه



 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

 ورشة عن 31944 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزويكى خليل على على محمد -  185

 زماره محمد محمد السيد/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، كاوتش اصالح

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس   الصحراويه االراضى واستزراع استصالح  ،  شركة   وشريكها عطيان محمد ابراهيم يسريه -  1

 البلد شالمه:  بجهة ، الصحراويه االراضى واستزراع استصالح عن ، 31880 برقم 20190718 فى ،قيدت 100000.000

 عطا عثمان عطا عادل/ بملك

 التوريدات وعموم تجاريه وتوكيالت لذلك المنظمه واللوائح نينللقوا طبقا تصدير  ،  شركة   وشركاه سليمه عبداللطيف محمود -  2

 واللوائح للقوانين طبقا تصدير عن ، 31786 برقم 20190701 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس   قانونيا بها المسموح

 محمود محمد/ بملك اللواء برج الجيش شارع:  بجهة ، قانونيا بها المسموح التوريدات وعموم تجاريه وتوكيالت لذلك المنظمه

 السنه مصطفى

(    وشركاه الكريونى عبدالحميد محمد محمود دالل)  والصحراويه الزراعيه االراضى وتنمية لالستصالح المروه شركة -  3

 واالستثمار والزراعيه الصحراويه االراضى وتنمية واستزراع واستصالح والزراعيه الصحراويه االراضى وتملك شراء  ،  شركة

 والتعبئه الفرز محطات واقامة العربيه مصر جمهورية داخل فى والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى

 وتملك شراء عن ، 31928 برقم 20190728 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   المنتجات وتصدير الزراعيه والمشاتل

 واالستزراع الزراعى واالستثمار والزراعيه الصحراويه االراضى وتنمية واستزراع ستصالحوا والزراعيه الصحراويه االراضى

 وتصدير الزراعيه والمشاتل والتعبئه الفرز محطات واقامة العربيه مصر جمهورية داخل فى والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى

 الشرقاوى يوسف على محمد احمد/  بملك السالمه مستشفى خلف البوسته شارع:  بجهة ، المنتجات

 برقم 20190722 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس  بقــالـه  ،  شركة   وشريكها مرجان عبدالمقصود رجب هيام -  4

 خليل محمد ابراهيم على/ بملك النوايجه:  بجهة ، بقــالـه عن ، 31902

 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   الزراعيه الحاصالت تجارة  ،  شركة   وشريكه شعبان السيد ابوالفتوح حسان فتوح -  5

 شعبان السيد ابوالفتوح حسان/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت تجارة عن ، 31873 برقم 20190717

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   20190701 تاريخ وفى ،   28351:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب   - 1

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل شطب/محو تم



 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

 تم   20190702 تاريخ وفى ،   30679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين شمس السيد محمد ابراهيم سالمه   - 2

 نهائيـا النجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   30720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغروبى محمد محمد شعبان   - 3

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   27772:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى عبدالسالم محمد محمد   - 4

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   5402:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحمضي محمد احمد السعيد   - 5

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   12694:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوهر محمد عبده احمد   - 6

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   23517:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبشى محمد معتمد على   - 7

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   974:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى احمد محمد احمد عماد   - 8

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   194:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بليح عبدالمجيد محمد عبدالفتاح   - 9

 الفرع شطب

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   24612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغازى محمد دسوقى اسماعيل   - 10

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   25585:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى عيد حماده وائل   - 11

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   3143:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرحات جامع ابراهيم حمدى   - 12

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   24612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغازى محمد دسوقى اسماعيل   - 13

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   28769:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعالن ابراهيم ناصف بشير   - 14

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   14066:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوش جامع السعيد حماده   - 15

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   29018:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه عبدالحميد عبدالحميد عبدالعزيز   - 16

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو

 ـ  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   29782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعفان على السيد وائل   - 17

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم

 تم   20190714 تاريخ وفى ،   28198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزهيرى عوض وجدى محمد شرين   - 18

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   15565:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرادعى ابراهيم محمد اسامه   - 19

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   6843:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هيكل العتريس محمد ماهر   - 20

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   29642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان احمد حسين خالد   - 21

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   25768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبادى احمد محمد عبدالعزيز   - 22

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   22375:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جلو على على نجاح   - 23

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   28309:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف عبدالواحد محمد باسم   - 24

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   30496:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديباوى عبداللطيف ابراهيم محمد   - 25

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   25731:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى هنداوى قبارى اسماء   - 26

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   12812:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاشور احمد احمد شهيره   - 27

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   17038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرماوى على بسيونى هشام   - 28

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   6627:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بعطوش الحميد عبد محمد سهام   - 29

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   2991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بطاح الحليم عبد على هانم   - 30

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   29909:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللقانى محمد الدين محى محمد   - 31

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   16658:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حتاته خليفه حسين اكرام   - 32

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب
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 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
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 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
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  28351 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب(  الى تعدل)  -  1
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 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  4848 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اغا عبدالنبى نافع احمد -  7
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،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  29149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابويوسف اسماعيل محمد ابراهيم -  10
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 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  18849 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شوغى على عوض محمد -  15
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 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  29002 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العواد السيد محمد رامى -  16

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير
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  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  22632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب عبدالفتاح ابراهيم محمد -  22

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل   :التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  31653 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعدنى عبدالحميد على محمد عمرو -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  8880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى ابو محمد سعد احمد والء -  24

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



 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،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  22636 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجاره سعد فتوح سعد -  25
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  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  23556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المكاوى صالح عبدالخالق محمد عبدالخالق -  27

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس
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  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  15487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دياب محمد الموجود عبد محمد -  29

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

 ، تاريخ وفي  31775 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   ابوحالوه عبدالجواد محمد محمد)  والعطور للمنظفات ابوحالوه -  30

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715

 رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  18728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاويش حسن محمد هشام(  من تعدل)  -  31

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

 ، تاريخ وفي  18728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   جاويش حسن محمد هشام)  جاويش مضرب(  الى تعدل)  -  32

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  17435 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب حجازى احمد يوسف احمد -  33

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  28969 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بحبح يحى بحبح احمد -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  24954 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى ابراهيم محمد ابراهيم السيد -  35

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  26938 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمدونى مختار اشرف مختار -  36

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

 رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  28729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القصاص عامر عبدالعظيم عطيه تامر -  37

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

 المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  27717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكفراوى عبدالهادى ابراهيم صبحى -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  31247 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم رمضان محمد محمد -  39

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  27544 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خاطر على محروس فرج محمد -  40

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  19710 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابودشيش محمد فتحى صباح -  41

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  29909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللقانى محمد الدين محى محمد -  42

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  19592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين الدين محى السباعى فتحى -  43

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  7442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الدين سعد صبرى سهام -  44

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  31072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المالح احمد محمد مسعد محمد -  45

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  17931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى السيد محمد على احمد -  46

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  12331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البعل على محمد ناهد -  47

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  31095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعيشه عبدالرحمن اسماعيل مخيمر -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  31424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدغمه احمد ابراهيم احمد محمد -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  31042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاويش مصطفى مرشدى صابر -  50

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  14051 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البياع اسماعيل مصطفى سعد -  51

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

 ، تاريخ وفي  14051 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   من تعدل( ) البياع اسماعيل مصطفى سعد)االرز لضرب البياع -  52

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   البياع اسماعيل مصطفى سعد)  االرز وضرب والتصدير لالستيراد البياع(  الى  تعدل)  -  53

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  14051

  جنيه  500000.000،

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  14476 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربرى ابراهيم نجيب محمد ابراهيم -  54

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  3004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوره ابو حسن سعد سعد -  55

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20190729 ، تاريخ وفي  3004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  أبوقوره حسن سعد سعد -للمقاوالت الياسمين مكتب) -  56

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

 المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  30166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعالن محمد محمد على شبل احمد -  57

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  7054 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعيم عزت مختار ايمن -  58

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  29985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه ابراهيم عرجاوى حمدى -  59

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

   ــــــــــــــــــــــ  



 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  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االفندى محفوظ غازى ابراهيم قطب -  1

 االفندى غازى ابراهيم مدمح/ بملك الفار عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عبدالمنجى محمد عبدالمنجى -  2

  عفيفى عبدالمنجى محمد مختار/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد مندور السيد عبدالرازق على -  3

 النخالوى على محمود/ بملك العجوزين قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسنى شكرى داليا -  4

 شمس ابراهيم احمد احمد/ بملك التفتيش ـ الفتح شارع بنات التجاره مدرسة امام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غلمش عبده عبدالسالم عبده عبير -  5

  قنديل على ابوالفتوح محمد/ بملك االبراهيميه ـ السترى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سعد عبدالحليم محمد كريم -  6

  الجيزاوى ابراهيم محمد منصوره/ بملك الغنامين ـ عطيه بسيم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 21803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه احمد سيد عبدالسالم محمد حسام -  7

  الخضرى محمود احمد/ بملك الفتح شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد على محمود -  8

  انطم محمد اسماعيل صبحيه/ بملك جناج منية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 28351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد محمد حسن(  من تعدل)  -  9

  شهاب محمد محمد مروان/ بملك المحكمه امام المستشفى شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 28351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد محمد حسن(  من تعدل)  -  10

  النشاط تعديل بعد 2019/7/1 بتاريخ 8190 رقم محو بامر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 28351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب(  الى تعدل)  -  11

  شهاب محمد محمد مروان/ بملك المحكمه امام المستشفى شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

 تاريخ وفي 28351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب(  الى تعدل)  -  12

 بعد 2019/7/1 بتاريخ 8190 رقم محو بامر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

  النشاط تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيطه سالم محمد يوسف على -  13

  سرحان احمد فاروق ايمن/  بملك خميس سد طريق ـ السرحنه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل عبدالحميد محمد كمال -  14

 مشعل عبدالحميد محمد على/ بملك ابوزياده ،:   الـتأشير

 تم 20190701 تاريخ وفي 28351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب -  15

 عبيه فوزى سمير/ بملك بورسعيد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 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 20190701 تاريخ وفي 31785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالحميد عباس عرفه -  16

  قندبوله احمد محمود محمود/ بملك دميس كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 31794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محجوب سعيد الشحات سعيد -  17

 محرم رمضان جوده صالح على/ بملك عباس منشاة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 31793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محجوب عبدالجليل محمد -  18

 قمر حسن محمد نادى/ بملك العائالت حديقة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 31795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال الفاضلى ابراهيم محمد -  19

 الفاضلى ابراهيم محمد حمدى/  بملك - القصابى قريه ،:   الـتأشير وصف

 20190702 تاريخ وفي 31120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السيارات لتجارة)  محمود عبدالسالم سمير عبدالسالم -  20

 الكبرى المفتى قرية مقره كائن السيارات لتجارة معرض/  بنشاط للقيد تابع فرع محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

   2019/7/2 بتاريخ 31120 تابع رقم تحت ومقيد الصباغ محمود عبدالسالم سمير/  بملك سالم سيدى مركز

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 6542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصرى محمد السعيد محمد -  21

  بحر مصطفى احمد/ بملك الجالء شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 31796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق منصور رياض فؤاد رياض -  22

 عامر السيد حسن ابراهيم الدين عالء/ بملك المندوره ،:   الـتأشير وصف

 20190702 تاريخ وفي 31120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السيارات لتجارة)  محمود عبدالسالم سمير عبدالسالم -  23

 الصباغ محمود عبدالسالم سمير/ بملك الكبرى المفتى قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 25136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد -  24

 السبعه حارة ـ المدينه سنهور مقره كائن توك توك غيار قطع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  2019/7/3 بتاريخ 25136 تابع رقم تحت ومقيد شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد/ بملك القرضاوى مسجد بجوار

 ،(  شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره(  الى تعدل)  -  25

 اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 25136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 عبدالمجيد السيد/ بملك القرضاوى مسجد بجوار السبعه حارة ـ المدينه سنهور مقره كائن توك توك غيار قطع تجارة/  بنشاط

  2019/7/3 بتاريخ 25136 تابع رقم تحت ومقيد شراره عبدالرحمن

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 31799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد غازى عبدالستار مدحت -  26

  جمعه رمضان محمد رانيا/ بملك العائالت حديقة امام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 31800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنضر احمد محمد نصر -  27

 ابوالنضر احمد محمد ابوبكر/ بملك ابودراز العلوى طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 31797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد محمد محمد تامر -  28

 النجار محمد محمد محمد/  بملك عزب جامع بجوار الصالحى شارع ـ الكشله ،:   الـتأشير

  ، فرد تاجر ،(  شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره -  29

 بجوار السبعه حارة ـ المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 25136    برقم قيده سبق

 شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد/ بملك القرضاوى مسجد

  ، فرد تاجر ،(  شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره -  30

 عموم/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 25136    برقم قيده سبق

 شراره السيد عبدالرحمن عبدالمجيد السيد/ بملك القرضاوى مسجد بجوار السبعه حارة المدينه سنهور مقره كائن والتصدير االستيراد

  2016/3/8 بتاريخ 25136 رقم تحت ومقيد



 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

 العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 31798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد يوسف عبدالرازق امينه -  31

  السيد على عبدهللا على/ بملك عباس منشأة ـ جاد عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 31804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عبدالسالم يوسف المعبدالس -  32

  المسلمانى عبدالسالم يوسف/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 31801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار مختار سيداحمد محمد -  33

  القصار محمد عبدالستار ناصر/ بملك الشابورى ارض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عيسى عبدالرحمن اسامه -  34

        رقم تحت ومقيد المركزى االمن امام سيف شارع 31 مقره كائن محمصه/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

   بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 31802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوال احمد سليمان فكريه -  35

  طليس عبده عبدالحليم الدين صالح/ بملك طليس ارض ـ المحكمه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 31803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على محمد السيد -  36

  اسماعيل محمد محمد انوار/ بملك ابوالعزايم قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنون حسن احمد حسن سالم -  37

  كنون حسن احمد حسن حسنى/ بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنون حسن احمد حسن سالم -  38

 رقم تحت ومقيد كنون حسن احمد حسن/ بملك مطوبس مركز مغيزل برج مقره كائن بقاله بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2005/12/7 بتاريخ 12199

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنون احمد حسن سالم -  39

/ بملك مغيزل برج مطوبس مقره كائن ميكانيكيه ومعدات محركات واصالح توريد/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/7/7 بتاريخ 12199 تابع رقم تحت ومقيد كنون حسن احمد حسن حسنى

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبداللطيف محمد على محمد -  40

 االروش عبدالحميد منال/ بملك جماجمون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن احمد نوال -  41

  اسماعيل على محمد الحنفى/ بملك البوصه ترعة دمرو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زماره عبدالفتاح فتحى محمد محمد -  42

  الريس محمد محمد هدى/ بملك التحرير شارع من الزيتونه حارة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده الصغير عبدالرحمن عبدالعزيز -  43

  العسران محمد عامر جمال/ بملك دياى محلة ـ الناحيه داير شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر ابوالعال عبدالمهيمن عبدالمنعم -  44

 قمر ابوالعال منجد عطيات/ بملك بحرى وقف ـ المالحه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب كامل ابراهيم داليا -  45

  البستاوى خطاب كامل ابراهيم/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 14187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالصى محمد محمد كريمه -  46

  كحيلو خليل خليل السيد/ بملك يوليو 23 شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القهوجى حسن محمد السيد محمد -  47

  البليهى محمد حسن نبيله/ بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عبدالستار حجاج خالد -  48

 محمد حموده مسعود/  بملك - دمرو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون راغب محمد ابراهيم محى -  49

  دبور رمضان يحى/ بملك الحفير شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 31813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشى محمد عرفه محمد اشرف -  50

  سلطان محمد محمد احمد ، الحوشى محمد عرفه محمد/ بملك االستاد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 31818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخادم محمد ابواليزيد رضا محمود -  51

  جفالن بح محمد ايمن/ بملك خليل صيدليه بجوار الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 31819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سيداحمد ابوالنجاه حسن الشاطر حسام -  52

  هللا خلف على محمد/ بملك الملح شباس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 31817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ضاحى دهشور حسين -  53

  الشطورى عيون احمد/ بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 18849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوغى على عوض محمد -  54

  شوغى على عوض محمد/ بملك شوغى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 31815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر السيد فتحى السيد -  55

 الدكر عبدالجليل نجاة/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 31816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى على سعد اميمه -  56

 غالى محمد جاد حمدى نبيل/  بملك الشعراوى متولى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح عبدالمجيد محمد عبدالفتاح -  57

  2019/7/8 بتاريخ 8199 رقم محو بأمر الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عبدالفتاح بيومى احمد -  58

  بيومى محمد عبدالفتاح بيومى/ بملك محرم ـ شابه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبل محمد كامل محمد ايمان -  59

 دسوق شباب مركز ادارة مجلس رئيس/ بملك االستاد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى احمد السيد يسرى -  60

  بيومى احمد السيد يسرى محمد/  بملك العلوى مساكن خلف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  61

  الصقار مصطفى عبدالسالم سعيد/ بملك ابوحسين شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  62

 صالح/ بملك الساعه ميدان ـ الجمهوريه شارع دسوق مقره كائن وتصدير استيراد بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 // 2012 بتاريخ 19580 رقم تحت ومقيد الصقار عبدالسالم

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  63

 سعيد(  سابقا الحدادين)  ابوحسين شارع دسوق مقره كائن مفروشات بيع مكتب/ اخر رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

  2012/11/4 بتاريخ رقم تحت ومقيد مصطفى عبدالسالم

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  64

 سعيد/ بملك ابوحسين شارع دسوق مقره كائن المفروشات لتجارة مخزن/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 2019/7/9 بتاريخ 19580 تابع رقم تحت ومقيد الصقار مصطفى عبدالسالم



 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

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور احمد مصطفى الغندور -  65

 محمد عبدالقادر صالح ايمان/ بملك السادات شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك محمد شعبان محمد سمير -  66

 كشك شعبان محمد جمال/ بملك شوقى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف على عبدالصادق ماجد -  67

  فريج احمد كمال احمد/ بملك الجديد الدلتا شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 30197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشنب حسن السيد حلمى عماد -  68

 اسعد جورج مخلص/ بملك عبدالناصر جمال شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منير طارق محمد -  69

  نورالدين احمد مبروك هانم/ بملك السادات شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 14177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد الغنى عبد كمال محمد -  70

  السيارات لتجارة معرض ليصبح االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل تم قد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى عبدالحميد على محمد عمرو -  71

 السعدنى على محمد محمد ، احمد ، حمدى ، اشرف/ بملك العلوى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه حسن عبدالغفار يحيى احمد -  72

  الشريف عطيه عبدالحميد رضا/ بملك العلوى شباب مركز خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو على ممدوح وليد -  73

 احمد ابو على هللا عطا الشحات/  بملك الفتوح_  الميه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد على عمرو -  74

  عبده محمد على/ بملك االشراف منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد على ممدوح على -  75

 احمد ابو على هللا عطا الشحات/  بملك الفتوح_  الميه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 21849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى يحى محمد راغده -  76

  جاويش هللا فتح عبدهللا عبدالعاطى/ بملك الصيفر برية ـ غانم خليل عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالهادى عبدالجواد رامى -  77

  راضى حسن عبدالعزيز ايمن/ بملك ابوراضى عزبة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا احمد رجب هناء -  78

 هنداوى السعيد رزق/ بملك العام المستشفى شارع/  بسيونى بسم الشهيد شارع ،

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 31829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى يوسف الدين نصر محمد -  79

  ابوعبدهللا يوسف عبدهللا امينه/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر مصطفى خليل مصطفى -  80

  منيسى عبدالعزيز رشاد محمد/  بملك دايرالناحيه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير بسيونى على حماده -  81

 بنى/  مقره كائن الزراعيه االفات ومبيدات الزراعيه والمخصبات االسمده تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ  ،:   الـتأشير

  حجازى السيد سالمه مسعود/  بملك بكار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 29479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد فريج ابوالسعد -  82

 عامر محمد فريج محمد/  بملك النوايجه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد عبدالسالم محمد جيهان -  83

  االمام سعدالدين خميس/  بملك النادى شارع ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 11827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى عبدالعظيم عبدالجواد سعد -  84

 ابوعامر احمد عبده اعتماد/  بملك رياض عبدالمنعم شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 8880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومصطفى محمد سعد احمد والء -  85

 العكيه احمد ابراهيم ابراهيم/  بملك العاطل عزبه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور على محمد اميره -  86

 سعد احمد عبدالحميد شحاته/  بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرازق جالل عباس -  87

 محمد عبدالرازق جالل محمد/  بملك دمرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور محمد محمد مسعود -  88

 الحبيشى فؤاد عبدالشافى/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 30201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصيام عبده سالم صبحيه -  89

 الغرباوى عبده موسى اسماء/  محمد/  هيثم/  بملك شمشيرة قرية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى محمد احمد ابراهيم -  90

 سالم بلتاجى محمد احمد/  بملك القطان شارع ،   :الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير بسيونى على حماده -  91

 حجازى السيد سالمه مسعود/  بملك بكار بنى  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 31475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير بسيونى على حماده -  92

 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد لعموم مكتب/    بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير

 حجازى السيد سالمه مسعود/  بملك بكار بنى/  مقره كائن ـ لذلك المنظمه للقوانين طبقا 6

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسانين رسالن سعيد احمد -  93

 الحبشى السيد احمد مها/ بملك البدوى السيد قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريفى احمد ابراهيم احمد اسالم -  94

  بصله محمود محمد/ بملك قلين طريق دحروج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيطانى بسيونى محمد محمود رامز -  95

 غيطانى بسيونى محمد محمود/ بملك غيطانى عزبة ـ مغيزل برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحامد سعد خميس عبده -  96

  ابوحامد سعد خميس احمد/  بملك الخضراء الجزيره ـ ابوخشبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا عبدالغنى محمد اعتماد -  97

  زهران عمر زهران ابوالسعود/ بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سعد السيد سعد -  98

  متولى سعد السيد احمد/ بملك البدوى يدالس قرية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على حسن ابراهيم محمد -  99

  محمد كامل محمد عزه/ بملك الملح شباس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن ابراهيم زغلول -  100

  ابراهيم محمد يحى/ بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى عبدالمطلب سعد يوسف -  101

 عشوش محمد عبده سمير/ بملك بحرى خليج الروس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى خليفه حسانين رجب محمود -  102

  الحنفى خليفه حسانين رجب/ بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشوش محمد عبده سمير -  103

  البغدادى عبدالمطلب سعد يوسف/ بملك بحرى خليج الروس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود محمد عمرو -  104

  عبدالعال محمود محمود/ بملك المستوصف خلف ـ الزاويه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عباس احمد حسام -  105

  ابوزيد عباس احمد/ بملك الشخلوبه ـ البحر شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 23556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى صالح عبدالخالق محمد عبدالخالق -  106

  المغازى سمير فيصل/ بملك القبليه الفقهاء(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف فضل محمد السيد يحيى -  107

  فضل احمد عطيه احمد/ بملك الشهداء شباس ،:   لـتأشيرا وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 31851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول حامد سعد احمد -  108

 زغلول محمد حامد سعد/ بملك االعداديه ابيانه مدرسة شارع ـ ابيانه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل صالح محمد وائل -  109

 طليس فؤاد احمد كمال محمد/ بملك بورسعيد شارع من متفرع عامر سيدى شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبودى شبل عبدالونيس الشحات محمد -  110

  اللبودى شبل ابراهيم محمد/ بملك عباس منشاة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم رضوان جالل محمود -  111

 جاد محمد عواطف/ بملك الشرقى المسجد امام ـ اصف قرية ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القهوجى السيد فريج عبده مصطفى -  112

 القهوجى السيد فريج فاديه/ بملك ابوالسعد بنزينة خلف المحامين ارض(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مصطفى محمد مصطفى -  113

  فايد مهدى ابراهيم/ بملك قبريط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى على على السيد احمد -  114

  الزهيرى عبدالحميد سعيد/ بملك حموده ارض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجايبى عبدالشهيد زكى صبحى -  115

 عشره عبدالهادى رمضان/ بملك بدوى حافظ شارع الشركه ارض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل عبدالعليم كامل محمود -  116

  فليفل عبدالعليم كامل مصطفى/ بملك العمومى السوق شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 31860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور خليل رزق تامر -  117

 منصور محمد خليل رزق/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 31866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشكلى مصطفى مصطفى بسيونى احمد -  118

  الشكلى درويش مصطفى بسيونى/ بملك مجر كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 31865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسوخ خليل خليل صبرى اميره -  119

 داود السيد عبدالاله على/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 31868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غباشى عبدهللا السيد رمضان -  120

  على ابومسلم احمد احالم/ بملك عبدالناصر جمال شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 20190716 تاريخ وفي 31867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدليل مصطفى محمد مسعد سامح)  للتصدير الدليل -  121

 بدوى عرفه عرفه محمد فريد/  بملك - مغيزل برج قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 31863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول عبدالحميد محمد رأفت -  122

 حمزه عبدالسالم عبدالعاطى ايمان/ بملك الزينى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 31864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هالل صابر محمد -  123

  حربى السعيد توفيق مبروكه/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 24248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمونى عبدالحميد محمد صبرين -  124

  مصطفى جمعه فوزى شيماء/ بملك مطوبس فوه طريق فوه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 24248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمونى عبدالحميد محمد صبرين -  125

 محمد خالد/ بملك دسوق فوه دوران اول دسوق مقره كائن قصب معصرة/  بنشاط اخر رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 2015/9/14 بتاريخ 24248 رقم تحت ومقيد القفاص

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 24248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمونى عبدالحميد محمد صبرين -  126

 مصطفى جمعه فوزى شيماء/ بملك مطوبس طريق فوه مقره كائن مطعم/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/7/16 بتاريخ 24248 تابع رقم تحت ومقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب محمود محمود عصام -  127

 هنيوه محمد هللا فتح عزيزه/ بملك برمبال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الصاوى الصاوى نجالء -  128

 الشيخ عبدالمقصود عبود/ بملك الشهداء شباس ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 28729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عامر عبدالعظيم عطيه تامر -  129

 الزفتاوى حسين ابراهيم محمد/ بملك الجمهوريه شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم يونس عبدالفتاح مجدى -  130

  صالح بسيونى محمد وهبى فتحى/ بملك الجاهل شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغروبى بسيونى رمزى خيرى -  131

 غريب عبدالرحمن عبداللطيف نها/ بملك مجر كفر(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس عبدالستار ابوالمجد طه -  132

 ابوراس هنداوى عبدالحكيم ورثة/ ملك  ابراهيم سيدى ميدان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد سعد محمد سعد -  133

  الشبيه محمد سعد زغلول/ بملك ابوالسعد بنزينة امام ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد على السعيد ضاحى -  134

  ابواحمد حسن عبدالستار طه/ بملك الميه عزبة ـ الفتوح شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 21488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد السعيد محمد السعيد(  القصاص امارة)  -  135

 القصاص محمد السعيد محمد/ بملك يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190718

 تاريخ وفي 21488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد السعيد محمد السعيد(  القصاص امارة)  -  136

 شارع سالم سيدى مقره كائن اطارات بيع/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190718

  2013/11/20 بتاريخ 21488 رقم تحت ومقيد القصاص محمد السعيد محمد السعيد/ بملك المدينه مجلس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدجوى حامد عطيه محمد -  137

  الدجوى حامد عطيه شاديه/ بملك ابودراز قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد ابراهيم عباس -  138

 قاسم على عبدالفتاح/  بملك القصابى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكرى ابوالمكارم زكى ابوالمكارم -  139

 زكى ابوالمكارم وليد/  بملك - على منشاه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالرحمن عبدالاله رضا -  140

 حجازى عبدالرحمن عبدالاله رضا/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع محمد محمد اكرام -  141

  سالم متولى محمد متولى/ بملك الحدادى قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيارى ابوالعنين صالح السعيد -  142

  ابوهيكل عبدالوكيل محمود فخرى/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبدالغفار محمد السيد -  143

 عبده عبدالغفار محمد/  بملك الشخلوبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 16299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالخاطر على السيد -  144

  عبدالنبى عبدالخاطر على السيد/ بملك دمرو ـ المحيط(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 16299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالنبى عبدالخاطر على السيد)  لالعالف بلت خاطر(  الى تعدل)  -  145

  عبدالنبى عبدالخاطر على السيد/ بملك دمرو ـ المحيط(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190718

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 21488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد السعيد محمد السعيد -  146

 محمد/ بملك يوليو 23 شارع سالم سيدى مقره كائن الغذائيه المواد تعبئة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/7/18 بتاريخ 21488 تابع رقم تحت ومقيد القصاص محمد السعيد

 تاريخ وفي 21488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  القصاص السعيد محمد السعيد)  القصاص امارات(  الى تعدل)  -  147

 سالم سيدى مقره كائن الغذائيه المواد تعبئة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190718

  2019/7/18 بتاريخ 21488 تابع رقم تحت ومقيد القصاص محمد السعيد محمد/ بملك ليويو 23 شارع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 31879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد محمد احمد -  148

  شرف احمد محمد محمد/ بملك الجنى خان قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاهين السيد السيد جابر -  149

  هللا ضيف محمد سعيد/ بملك العمومى السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على مصطفى حلمى -  150

  عبدهللا مصطفى حلمى كريم/ بملك ياسر بن عمار شارع ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطاحون محمود مصطفى محمود -  151

  ابوطاحون محمود مصطفى السيد/ بملك االبراهيمى الميدان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد محمد احمد محمد -  152

  ابوالمجد محمد احمد/ بملك المستجده المنشيه ـ دروسلى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد رجب منى -  153

  عنانى محمد نصر/ بملك العمرى مدرسة خلف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى يوسف ابراهيم محمد احمد -  154

 قنعر مصطفى فهمى محمد/  بملك القصابى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح على على -  155

 محمد خضراوى سيد عبدالعظيم/ بملك الرياضى النادى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش عبدالمعطى محمد هشام -  156

  السقا محمد هبه/ بملك المبره مستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباح عبدالعزيز على عبدالعزيز -  157

  سالم عبدالحميد السعيد فايزه/ بملك الفتوح ـ فلاير عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 29909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد الدين محى محمد -  158

 اللقانى محمد الدين محى محمد/ بملك القصابى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 29909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد الدين محى محمد -  159

  20197/21 بتاريخ 8219 رقم محو بامر تعديله بعد االخر الرئيى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 18119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عطوه محمد ابراهيم -  160

  على عطوه محمد ابراهيم/ بملك فوه دسوق طريق زويل احمد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم ابراهيم محمد -  161

 جباره محمد محمد عبدالمحسن حمدى/ بملك العبايده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد عبدالعزيز احمد عبده -  162

 عبيد عبدالحمن عبدالسالم هانم/ بملك يوسف ام كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل مت 20190721 تاريخ وفي 31893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى بيومى عبدهللا انتصار -  163

  متولى محمد عبدهللا محمد/ بملك تيدا قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادرى على ابواليزيد ايمن -  164

 حتاته خليفه حسين اكرام/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 21349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حب محمود محمود بلبل -  165

  عجميه عبداللطيف سامى احمد/ بملك الشرطه مركز خلف 18 شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 29909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد الدين محى محمد -  166

  اللقانى الدين محى بهاء/ بملك القصابى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 31888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم احمد مصطفى سامى -  167

  سالم ابراهيم احمد مصطفى/ بملك المقابر شارع 46 دمنكه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى خير ابراهيم ابراهيم السيد -  168

  خير ابراهيم ابراهيم على/ بملك ابطو ـ السحماوى شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر السعيد ربيع محمد كريم -  169

  عليبه عبداللطيف باسم/  بملك الصردى ماركت امام ـ االبراهيمى الميدان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  نوانالع تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 8452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد السعيد محمد -  170

 النحاس حمزه محمود/ بملك شوقى احمد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 8452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى محمود محمد السعيد محمد(  الى تعدل)  -  171

 النحاس حمزه محمود/ بملك شوقى احمد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف محمد حسين -  172

  منصور محمد ابراهيم محمد/  بملك الشركات شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عزت السعيد عبدالحليم -  173

 القصاص عزت السعيد/ بملك االبراهيميه قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبان عبدالجواد عبدالسالم محمد -  174

 الغلبان عبدالجواد عبدالسالم ايمن/  بملك الملح شباس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحليم زكى محمد عمرو -  175

  محمد على رياض/ بملك السادات شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد محمود شاديه -  176

 عالم عبده السيد سليم/  بملك برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض عبدالغني محمد نسيم -  177

 محمد سالمعبدال فاطمه/  بملك المسيرى قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 31904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصقر على محمد احمد عمار -  178

  عبدالعال عبدهللا جمعه/ بملك بهنسى عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 27410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معارف محمد السنوسى عبدالوهاب -  179

 طه محمد حمزه محمود/  بملك البشتامى قهوة بجوار القديم السوق شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى حنفى كامل اسماعيل -  180

 مرعى حنفى كامل محمد/  بملك دمرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدير السيد منى -  181

 خيرهللا بركات عبدالعليم محمد/  بملك - ابودراز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالنى سعد عطا محمد محمد -  182

 ابوعيسى محمد عبدالعيلم ابراهيم/ بملك المستوصف خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلعت كامل الدين صالح وائل -  183

  عبدالباقى محمد السيد احمد/ بملك دسوق فوه طريق ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون اسماعيل عبده بالل عبدالمحسن -  184

 النجار البراهيم سالم/ بملك الهرده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 6681    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى موسى بهنسى محمد -  185

 2019/7/25 بتاريخ 8227 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد حسن مديحه -  186

 هللا خلف عبدالمجيد محمد محمد/ بملك الكبير المسجد بجوار قبريط ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم محمد الشحات باسم -  187

 شلبى حسن حسين اسماعيل السعيد/  بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 27712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح اسماعيل اسماعيل فوزى محمد -  188

 عيسى محمد حلمى عبدهللا/  بملك عيسى سامى عمارة االستاد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمر عبدالسالم هللا نصر محمد -  189

  عصر على ابراهيم شكرى/  بملك المعلمين برج ـ ابومصطفى ارض تقسيم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الكومى احمد محمد -  190

 يونس عبدالرحمن الكومى احمد/ بملك الصافيه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 31916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون اسماعيل عبده بالل محمد -  191

 شابون اسماعيل عبده بالل/  بملك المحضر عرب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك عبدالكريم محمود على -  192

 ( بملكه)  عبدالملك عبدالكريم محمود على/ بملك البالبسه/  العجوزين(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالملك عبدالكريم محمود على)  االقطان وتصدير لتجارة عبدالملك(  من تعدل)  -  193

 محمود على/ بملك البالبسه/  العجوزين(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6683

 ( بملكه)  عبدالملك عبدالكريم

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك عبدالكريم محمود على -  194

 ( بملكه)  عبدالملك عبدالكريم محمود على/ بملك البالبسه/  العجوزين(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد عبدالنبي عزمي -  195

 عبدالجليل عبدالهادى عبدالهادى عماد/  بملك الحدادى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد شعبان انور -  196

  2019/7/28 بتاريخ 8241 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 26949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعد ابراهيم فتحى معاويه عمرو -  197

  رجب محمد ابوالعنين احمد بسمه/ بملك المدينه سوق شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 26949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعد ابراهيم فتحى معاويه عمرو -  198

 المدينه سوق شارع فوه مقره كائن العسكريه اللمالبس عدا فيما جاهزه مالبس بنشاط للقيد تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

   2019/7/28 بتاريخ 26949 تابع رقم تحت ومقيد رجب محمد ابوالعنين احمد بسمه/ بملك

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بريك محمود علي محمود -  199

 سليم عبدالعاطى ناجى محسن/  بملك الهندسه/  النورى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد جاد عبدالفتاح يحيى عبدالفتاح -  200

 الشباسى بهنسى حمدى/ بملك الجديد الموقف مدخل ـ الشابورى ارض ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمد محمد حافظ -  201

  مرعى مصطفى محمد محمد/ بملك السكرى ـ مرعى قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العكيه السيد محمد عثمان -  202

 العكيه احمد السيد محمد/  بملك - العاطل عزبه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم مخيمر فتوح احمد -  203

 مخيمرعبدالكريم فتوح محمود/  بملك الهندسه تبع الغنام عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حسن على محمد سعيد محمود -  204

 حمد حسن على محمد عيدس/ بملك المدينه سوق شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغمه احمد ابراهيم احمد محمد -  205

  الدغمه احمد ابراهيم احمد محمد/  بملكه -ابيوقا(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 31926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير رفعت محمد فايزه -  206

  االبياوى عبدالمجيد فهمى فهمى/ بملك العلوى الكوبرى بجوار الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمد احمد محمد -  207

  سرحان محمد احمد حسن/ بملك البالصى ـ ابوعيسى قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بجول فرج يسرى ياسر -  208

 ابوليله السيد محمد/ بملك المرشدى مدرسة بجوار ـ التسليف بنك شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى خليفه عبدالستار منى -  209

 نويجى خليفه عبدالستار/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 14476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى ابراهيم نجيب محمد ابراهيم -  210

  البربرى ابراهيم نجيب محمد محمد/ بملك العلوى الكوبرى بجوار ـ الصالحيه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر محمد مغازى الرفاعى احمد -  211

  قنديل السيد على/ بملك وعلىاب محلة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى سعد سعد السيد ابراهيم -  212

  البربرى ابراهيم نجيب محمد/ بملك العلوى الكوبرى بجوار الصالحيه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190729 تاريخ وفي 31947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابودشيش هللا فتح محمد ايهاب)  موتورز ابودشيش -  213

  ابوالسعد محمد خليل الدين عماد/ بملك مطوبس فوه  طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود حسن محمد حسن حسام -  214

  داود على حسن محمد/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام على مغازى محمد محمد -  215

 عزام على مغازى محمد يسرى/  بملك - ابوغنيمه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر عبدالفتاح احمد رضا -  216

 عبدالبر عبدالفتاح احمد عبدالفتاح/ بملك ابوعلى محلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم زكى عبدالحكيم وليد -  217

  سالم زكى عبدالحكيم وليد/ بملك 111 عماره 170 رقم محل مكه حى ـ الشركات شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى محمد سميح محمد -  218

  السودانى حسن خيرى/ بملك حالفتو ـ الغربيه الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا عبدالجليل على عبده -  219

  المستكاوى بيومى كامل حسن/ بملك عتريس كوبرى امام ـ ابوحالوه عبدالرازق شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزويكى خليل على على محمد -  220

  زماره محمد محمد السيد/ بملك ابوعلى محلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حبيب عزت امير -  221

  المنياوى على محمد عبدالنبى/ بملك ابوغالى مسجد بجوار ـ الغالل ساحة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخنجر محمد محمد عمرو -  222

 ابوخنجر محمد محمد احمد/ بملك دياى محلة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب سليمان محمد الدين حسام -  223

 العزب سليمان محمد محمود/  بملك حنتيره شارع تقاطع العريف شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن عبدالهادى محمد محمد عمرو -  224

  حجازى محمد بركات حسنيه/ بملك رشيد معدية ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محارب ناشد ابراهيم شنوده -  225

 محارب ناشد ابراهيم مرثا/ بملك زغلول سعد شارع من متفرع االبشيطى شارع ،:   الـتأشير

 19037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المطرى احمد محمد شعبان)  الزراعيه المحاصيل لتجارة المطرى(  الى تعدل) -  226

 الجمل ابراهيم محمود ساره/ بملك ابودراز(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي

 تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 19037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطرى احمد محمد شعبان(  من تعدل)  -  227

 الجمل ابراهيم محمود ساره/ بملك ابودراز(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوره سليمان محمد قطب -  228

 زوره سليمان محمد قطب رضا/  بملك النوايجه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 31936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزى على رجب محمد -  229

  ابراهيم يوسف السيد محمد/ بملك الجديد االلى السنترال بجوار الفتح شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 31951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمياطى حامد محمد محمد عمرو -  230

  العلوى شباب مركز/ بملك العلوى قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 31949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى ابراهيم فوزى صبحى -  231

  ابوموافى الجليل ع الحى ع/ بملك بريدعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 7941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمامى يوسف سعيد حسام -  232

  الحوشى محمد محمد/ بملك العمومى السوق شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 31950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم سعد صباح -  233

  حواله محمد محمد شوقى/ بملك الجديد الشرطه مركز بجوار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 31952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودن على ابوالمجد احمد طلعت شريف -  234

 درويش رجب مياده/ بملك بالزا جولدن برج ـ القديم الموقف شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 31953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشرابيه على محمد نسرين -  235

  عماره عطا محمود حمدى/ بملك جماجمون ،:   تأشيرالـ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 31954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى احمد محمد خيرى -  236

 شلبى عبدالجواد عاطف جوليت/ بملك عبدالرحمن كفر ـ العجوزين ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 29391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  237

  كحاله محمد محمد احمد/ بملك سنديون ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190731

 تاريخ وفي 29391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  238

 كائن وتوريدات وانشاءات عامه مقاوالت مكتب/  بنشاط رئيئى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190731

    2018/5/10 بتاريخ 29391 رقم تحت ومقيد كحاله محمد محمد احمد/ بملك فوه مركز سنديون مقره



 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

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 31957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعله بهنساوى احمد بهنساوى صبرى -  239

   ابوشعله بهنساوى احمد بهنساوى محروس/ بملك عباس منشأة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 31955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى على مصطفى محمد الشحات -  240

  اللبان يوسف وهبى فايقه/ بملك الرميلى عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 31956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شافع شوقى رمزى احمد -  241

  موافى محمد محمد سناء/ بملك الجمله سوق اول رياض عبدالمنعم شارع 17 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 29391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد على الدين عالء ىعل -  242

/ بملك فوه مركز سنديون مقره كائن ومشروبات غذائيه مواد وتوزيع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/7/31 بتاريخ 29391 تابع رقم تحت ومقيد كحاله محمد محمد احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 22318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عيسى عبدالرحمن اسامه -  1

 تجاريه وتوكيالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 21803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه احمد سيد عبدالسالم محمد حسام -  2

 كهربائيه اجهزه تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 تاريخ وفي 28351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب(  الى تعدل)  -  3

 وخردوات غذائيه مواد بيع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 28351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد محمد حسن(  من تعدل)  -  4

 وخردوات غذائيه مواد بيع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 تعديل تم20190701 تاريخ وفي 28351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شهاب محمد محمد حسن)  البقاله لتجارة الشهاب -  5

 بقـالـه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 6542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصرى محمد السعيد محمد -  6

 واكسسواراته محمول خدمات(  الى تعدل:  ) التأشير

 ،(  شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره(  الى تعدل)  -  7

 االستيراد عموم(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 25136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير

 تعديل تم20190703 تاريخ وفي 25136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد -  8

 طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 3094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالمنعم محسن -  9

 سيارات تجارة(  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 29313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحروج محمد السعيد حسن -  10

 حلويات مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل مت20190704 تاريخ وفي 19276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهيم محمد ابراهيم طارق -  11

 بتروليه مواد نقل(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 30910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين احمد احمد صالح احمد -  12

 مزارع انتاج مستلزمات(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 21349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حب محمود محمود بلبل -  13

 السيارات لتجارة معرض(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 6877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحمر عبدالسالم فاروق عبدالسالم -  14

 ميالد اعياد مستلزمات تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 14187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالصى محمد محمد كريمه -  15

 محمول اكسسوار تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 تاريخ وفي 7922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دره مصطفى عبدالمنعم عبدالمنعم(  للبقاله دره)  ـ(  الى تعدل)  -  16

 وقطاعى جمله بقـالـه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 7922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دره المنعم عبد المنعم عبد -  17

 وقطاعى جمله بقـالـه(  الى تعدل) 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 29002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العواد السيد محمد رامى -  18

 عالفه(  اضافه) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 22349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجماجمونى ابراهيم محمد خالد -  19

 ( ستيشن بالى)  اتارى العاب صالة(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 14177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد الغنى عبد كمال محمد -  20

 السيارات لتجارة معرض(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيطه سالم محمد يوسف على -  21

 واعالف حبوب تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 21762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد محمد سعد سعد -  22

 قانونيا بها المسموح العموميه التوريدات(  اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 8880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومصطفى محمد سعد احمد والء -  23

 ونسيج غزل مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 11827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى عبدالعظيم عبدالجواد سعد -  24

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة(   الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 29479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد فريج ابوالسعد -  25

 حلويات مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 تعديل تم20190714 تاريخ وفي 23556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى صالح عبدالخالق محمد عبدالخالق -  26

 مطور نباتى فحمم مكمورة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 21643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبود فتحى سعد محمود -  27

 تجاريه وتوكيالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير(  الى تعدل) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 29832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويله محمد فتحى محمد -  28

 والشباك الباب لصناعة متكامل اثاث ورشة(   الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 20917   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، الحشاش عمر ابوالفتوح عمر -  29

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القهوجى السيد فريج عبده مصطفى -  30

 تموين(  اضافه:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 17816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ساهر -  31

 للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير واستيراد ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 لذلك المنظمه واللوائح

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 26938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمدونى مختار اشرف مختار -  32

 محمول اكسسوارات تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 31868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غباشى عبدهللا السيد رمضان -  33

 حالقه صالون:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 20767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالكريم محمد عبدالكريم -  34

 جاهزه ماكوالت بيع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 تاريخ وفي 16299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  نبىعبدال عبدالخاطر على السيد)  لالعالف بلت خاطر(  الى تعدل)  -  35

 اعالف مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190718

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 16299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالخاطر على السيد -  36

 اعالف مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 20011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالمنعم جمال محمد -  37

 الموبيليـا لتجارة معرض(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 29909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد الدين محى محمد -  38

 المواشى وتربية لتجارة حظيره(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 29909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللقانى محمد الدين محى محمد -  39

 التصدير عموم(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين الدين محى السباعى فتحى -  40

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 28122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف الزينى عزت محمد -  41

 ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم عبدالنبى محمد -  42

 حلويات ومصنع مخبـز(  الى تعدل:  ) التأشير

 19037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المطرى احمد محمد شعبان)  الزراعيه المحاصيل لتجارة المطرى(  الى تعدل) -  43

 ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي

 النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 19037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطرى احمد محمد شعبان(  من تعدل)  -  44

 ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 14889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الحميد عبد محمد يسرى -  45

 كهربائيه اجهزه تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 14476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى ابراهيم نجيب محمد ابراهيم -  46

 عامه مقاوالت مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 7941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمامى يوسف سعيد حسام -  47

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عبدالسالم يوسف عبدالسالم -  48

 الحديثه الزراعه ومستلزمات الزينه اشجار(  اضافه:  ) التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار  متولى محمد ياسر -  49

 سينمائى انتاج فنانين ووكيل وكاسيت فيديو فنى وانتاج حفالت متعهد مكتب(  الى تعدل) 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع عديلت تم20190702 تاريخ وفي 31794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محجوب سعيد الشحات سعيد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب كامل ابراهيم داليا -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك محمد شعبان محمد سمير -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا عبدالغنى محمد اعتماد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سعد السيد سعد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجايبى عبدالشهيد زكى صبحى -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس عبدالستار ابوالمجد طه -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد ابراهيم عباس -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم محمد الشحات باسم -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخنجر محمد محمد عمرو -  10

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودن على ابوالمجد احمد طلعت شريف -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 12199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنون حسن احمد حسن سالم -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عبدالفتاح بيومى احمد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور على محمد اميره -  14

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل صالح محمد وائل -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الصاوى الصاوى نجالء -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح على على -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصقر على محمد احمد عمار -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم مخيمر فتوح احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام على مغازى محمد محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 29391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القهوجى حسن محمد السيد محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سيداحمد ابوالنجاه حسن الشاطر حسام -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف على عبدالصادق ماجد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور خليل رزق تامر -  25

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 31866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشكلى مصطفى مصطفى بسيونى احمد -  26

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف محمد حسين -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عزت سعيدال عبدالحليم -  28

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمر عبدالسالم هللا نصر محمد -  29

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد عبدالنبي عزمي -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم سعد صباح -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 31956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شافع شوقى رمزى احمد -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد على محمود -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن احمد نوال -  34

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالهادى عبدالجواد رامى -  35

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا احمد رجب هناء -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف فضل محمد السيد يحيى -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد محمد احمد -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاهين السيد السيد جابر -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على مصطفى حلمى -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد حسن مديحه -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ يوف 31945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر عبدالفتاح احمد رضا -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 31797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد محمد محمد تامر -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر ابوالعال عبدالمهيمن عبدالمنعم -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو على ممدوح وليد -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد على عمرو -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور محمد محمد مسعود -  47

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل عبدالعليم كامل محمود -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 31865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسوخ خليل خليل صبرى اميره -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم ابراهيم محمد -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد عبدالعزيز احمد عبده -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بريك محمود علي محمود -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حبيب عزت امير -  53

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 31955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى على مصطفى محمد الشحات -  54

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالحميد عباس عرفه -  55

 خاص: التأشير وصف

  ، فرد تاجر ،(  شراره عبدالرحمن عبدالمجيد السيد فايق السيد)  توك توك غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد شراره -  56

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 25136   برقم قيده سبق

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 31801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار مختار سيداحمد محمد -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ضاحى دهشور حسين -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن ابراهيم زغلول -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مصطفى محمد مصطفى -  60

 خاص: التأشير وصف

 تم20190716 تاريخ وفي 31867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدليل مصطفى محمد مسعد سامح)  للتصدير الدليل -  61

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكرى ابوالمكارم زكى ابوالمكارم -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحليم زكى محمد عمرو -  63

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد جاد عبدالفتاح يحيى عبدالفتاح -  64

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزويكى خليل على على محمد -  65

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االفندى محفوظ غازى براهيما قطب -  66

 خاص: التأشير وصف، 

 تم20190702 تاريخ وفي 31120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السيارات لتجارة)  محمود عبدالسالم سمير عبدالسالم -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 31802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوال احمد سليمان فكريه -  68

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرازق جالل عباس -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى عبدالمطلب سعد يوسف -  70

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى خليفه حسانين رجب محمود -  71

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبدالغفار محمد السيد -  72

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش عبدالمعطى محمد هشام -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباح عبدالعزيز على عبدالعزيز -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير رفعت محمد فايزه -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمد احمد محمد -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بجول فرج يسرى ياسر -  77

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى هخليف عبدالستار منى -  78

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده الصغير عبدالرحمن عبدالعزيز -  79

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى احمد السيد يسرى -  80

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 19580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقار عبدالسالم سعيد عبدالسالم -  81

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم رضوان جالل محمود -  82

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد محمود شاديه -  83

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض عبدالغني محمد نسيم -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالنى سعد عطا محمد محمد -  85

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلعت كامل الدين صالح وائل -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشرابيه على محمد نسرين -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 31793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محجوب عبدالجليل محمد -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 31795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال الفاضلى ابراهيم محمد -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31808   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، الجمل عبدالستار حجاج خالد -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى محمد احمد ابراهيم -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير بسيونى على حماده -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسانين رسالن سعيد احمد -  93

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد على السعيد ضاحى -  94

 خاص: التأشير وصف

 تم20190718 تاريخ وفي 21488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد السعيد محمد السعيد(  القصاص امارة)  -  95

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم احمد مصطفى سامى -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوره سليمان محمد قطب -  97

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزى على رجب محمد -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمياطى حامد محمد محمد عمرو -  99

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 31796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق منصور رياض فؤاد رياض -  100

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 31803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على محمد السيد -  101

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبل محمد كامل محمد ايمان -  102

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد عبدالسالم محمد جيهان -  103

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبودى شبل عبدالونيس الشحات محمد -  104

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 24248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمونى عبدالحميد محمد صبرين -  105

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد رجب منى -  106

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى يوسف ابراهيم محمد احمد -  107

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حسن على محمد سعيد محمود -  108

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود حسن محمد حسن حسام -  109

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 31957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعله بهنساوى احمد بهنساوى صبرى -  110

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 31798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد يوسف عبدالرازق امينه -  111

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 31804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عبدالسالم يوسف عبدالسالم -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور احمد مصطفى الغندور -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على حسن ابراهيم محمد -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 31858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى على على السيد احمد -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 31868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غباشى عبدهللا السيد رمضان -  116

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالرحمن عبدالاله رضا -  117

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبان عبدالجواد عبدالسالم محمد -  118

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 31924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمد محمد حافظ -  119

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى محمد سميح محمد -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا عبدالجليل على عبده -  121

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد مندور السيد عبدالرازق على -  122

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسنى شكرى داليا -  123

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غلمش عبده عبدالسالم عبده عبير -  124

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زماره عبدالفتاح فتحى محمد محمد -  125

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشوش محمد عبده سمير -  126

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود محمد عمرو -  127

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31847   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عباس احمد حسام -  128

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم يونس عبدالفتاح مجدى -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع محمد محمد اكرام -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيارى ابوالعنين صالح السعيد -  131

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر محمد مغازى الرفاعى احمد -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى سعد سعد السيد ابراهيم -  133

 خاص: التأشير وصف

 تم20190729 تاريخ وفي 31947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابودشيش هللا فتح محمد ايهاب)  موتورز ابودشيش -  134

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل عبدالحميد محمد كمال -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيتون راغب محمد ابراهيم محى -  136

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشى محمد عرفه محمد اشرف -  137

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخادم محمد ابواليزيد رضا محمود -  138

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 31820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منير طارق محمد -  139

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىالريف احمد ابراهيم احمد اسالم -  140

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد سعد محمد سعد -  141

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى خير ابراهيم ابراهيم السيد -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 31910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر السعيد ربيع محمد كريم -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الكومى احمد محمد -  144

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون اسماعيل عبده بالل محمد -  145

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى ابراهيم فوزى صبحى -  146

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سعد عبدالحليم محمد كريم -  147

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 31811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبداللطيف محمد على محمد -  148

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى يوسف الدين نصر محمد -  149

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 31834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر مصطفى خليل مصطفى -  150

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول حامد سعد احمد -  151

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب محمود محمود عصام -  152

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطاحون محمود مصطفى محمود -  153

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد محمد احمد محمد -  154

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون اسماعيل عبده بالل عبدالمحسن -  155

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم زكى عبدالحكيم وليد -  156

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 31954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى احمد محمد خيرى -  157

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيطه سالم محمد يوسف على -  158

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 31799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد غازى عبدالستار مدحت -  159

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 31800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنضر احمد محمد نصر -  160

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه حسن عبدالغفار يحيى احمد -  161

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيطانى بسيونى محمد محمود رامز -  162

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 31845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحامد سعد خميس عبده -  163

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 31881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدجوى حامد عطيه محمد -  164

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى بيومى عبدهللا انتصار -  165

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 31894   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادرى على ابواليزيد ايمن -  166

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 26949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعد ابراهيم فتحى معاويه عمرو -  167

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب سليمان محمد الدين حسام -  168

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن عبدالهادى محمد محمد عمرو -  169

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محارب ناشد ابراهيم شنوده -  170

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 31783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عبدالمنجى محمد عبدالمنجى -  171

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر السيد فتحى السيد -  172

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى على سعد اميمه -  173

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 31827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد على ممدوح على -  174

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 31863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول عبدالحميد محمد رأفت -  175

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 31864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هالل صابر محمد -  176

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى حنفى كامل اسماعيل -  177

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 31912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدير السيد منى -  178

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الحلويات لتصنيع حجازى(  الى تعدل: ) الى 26042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

 (   حجازى السيد السعيد محمد) 

   ALMALOUKA  الملوكه(  الى تعدل: ) الى 26042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  2

 محمد خالد)  الشناط مكتبة(  الى تعدل: ) الى 30454 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  3

 (   الشناط محمد

 وتربية لتجارة االمل(  الى تعدل: ) الى 12203 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  4

   المواشى

   فوريو ستيشن بالى(  الى تعدل: ) الى 22349 برقم المقيدة كةالشر اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  5

 للمقاوالت نيو السعد(  الى تعدل: ) الى 21762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  6

   العموميه والتوريدات المساحه واعمال المتكامله

 للتوريدات AR العمار(  الى تعدل: ) الى 21833 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  7

   العموميه

   والنسيج للغزل النور مصنع(  الى تعدل: ) الى 8880 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  8

 الفحم لتصنيع الرحمه(  الى تعدل: ) الى 23556 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  9

   النباتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الكسسوارات كونكت(  الى تعدل: ) الى 26938 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  10

   المحمول

)  االرز لضرب ابوالمجد(  الى تعدل: ) الى 24550 برقم المقيدة الشركة ماس بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  11

 (  عبدربه ابوالمجد خليل خميس ماجد

 لتصنيع بالست الماسه(  الى تعدل: ) الى 29047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  12

   p.v.c p.p ALMASA PLAST    المواسير

   والمبيدات لالسمده كيان(  الى تعدل: ) الى 31475 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  13

)  لالعالف بلت خاطر(  الى تعدل: ) الى 16299 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  14

 (   عبدالنبى عبدالخاطر على السيد

   والتصدير لالستيراد كيان(  الى تعدل: ) الى 31475 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  15

   المعادن لتشكيل الفردوس(  الى تعدل: ) الى 19710 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  16

    كلينيك كير هير(  الى تعدل: ) الى 28802 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  17

HIAR CARE CLINIC   

 محمود محمد السعيد محمد(  الى تعدل: ) الى 8452 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  18

   جنيدى

   االبيض حلوانى(  الى تعدل: ) الى 419 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  19

 لالجهزه ميالنى(  الى تعدل: ) الى 14889 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  20

   الكهربائيه

   كريم لاليس ميالنو(  الى تعدل: ) الى 30665 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  21

 ابراهيم)  النحراوى بقالة(  الى تعدل: ) الى 27156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  22

 (   النحراوى اسماعيل محمد

 لوازم لتجارة الموسى(  الى تعدل: ) الى 27250 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  23

   ومعداته الحلوانى

   العموميه للتوريدات اوتاد(  الى تعدل: ) الى 30737 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  24

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   7789:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه المال محمد السعيد شركة   - 1

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

 تم   20190721 تاريخ وفى ،   2014:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و ابوطاحون مصطفى محمود شركه   - 2

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   3760:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و غراب اسماعيل محمد   - 3

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190722،   تاريخ وفي 3537، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه ابراهيم جمعه عبدالسالم(  من تعدل)  -  1

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

 تم 20190722،   تاريخ وفي 3537، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم جمعه عبدالسالم(  إلى تعدل)  -  2

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

 تعديل تم 20190728،   تاريخ وفي 11127، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الحلو الدين جمال محمود خالد -  3

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

 تعديل تم 20190728،   تاريخ وفي 11127، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الحلو الدين جمال محمود خالد -  4

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

 المال رأس تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 23997، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته قطب السيد على السيد -  5

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 28931، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الصحراويه االراضى واستزراع الستصالح وشركاه الباجورى احمد محمود وليد -  6

  جنيه  1104000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي

 28931، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الصحراويه االراضى واستزراع الستصالح وشركاه الباجورى احمد محمود وليد -  7

  جنيه  1104000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، سيارت واجزاء مواتير تجارة(  الى تعدل)   تضامن شركة ، عبدالمجيد سامح وشريكها دراز صفاء(  من تعدل)  -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 24387   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، سيارت واجزاء مواتير تجارة(  الى تعدل)   تضامن شركة ، دراز محمد وشريكها دراز صفاء(  الى تعدل)  -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 24387   برقم

 سبق  ، سيارت واجزاء مواتير تجارة(  الى تعدل)   تضامن شركة ، عبدالمجيد سامح وشريكها دراز صفاء(  الى تعدل)  -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 24387   برقم قيدها

 سبق  ، سيارت واجزاء مواتير تجارة(  الى تعدل)   تضامن شركة ، عبدالمجيد سامح وشريكها دراز صفاء(  من تعدل)  -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 24387   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، سيارت واجزاء مواتير تجارة(  الى تعدل)   تضامن شركة ، دراز محمد وشريكها دراز صفاء(  الى تعدل)  -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 24387   برقم

 سبق  ، سيارت واجزاء مواتير تجارة(  الى تعدل)   تضامن شركة ، عبدالمجيد سامح وشريكها دراز صفاء(  الى تعدل)  -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 24387   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، التصدير وعموم الغذائيه المواد تجارة(  الى تعدل)   بسيطة توصية ، وشريكه الحلو الدين جمال محمود خالد -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 11127   برقم

 قيدها سبق  ، التصدير وعموم الغذائيه المواد تجارة(  الى تعدل)   بسيطة توصية ، وشريكه الحلو الدين جمال محمود خالد -  8

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 11127   برقم

 تاريخ وفي 23997   برقم قيدها سبق  ، احذيـه تصنيع(  الى تعدل)   تضامن شركة ، وشريكته قطب السيد على السيد -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 28931   برقم دهاقي سبق ، الصحراويه االراضى واستزراع الستصالح وشركاه الباجورى احمد محمود وليد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190731

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 صفاء(  الى تعدل: ) الى 24387 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190707:  تاريخ فى  ،  -  1

 عبدالمجيد سامح وشريكها دراز

 صفاء(  الى تعدل: ) الى 24387 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190707:  تاريخ فى  ،  -  2

 عبدالمجيد سامح وشريكها دراز

 محمد دعاء(  الى تعدل: ) الى 1890 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190721:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركائها الجيزاوى على

 احمد(  الى تعدل: ) الى 29957 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190725:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه عاشور محمود مبروك

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190701:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  هالل محمد الدين بهى اسامه -  1

 27541   برقم

    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  2

 24387   برقم

    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  3

 24387   برقم

    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  4

 24387   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  5

 24387   برقم

    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  6

 24387   برقم

    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  7

 24387   برقم

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  8

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  9

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  10

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  11

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  12

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  13

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  14

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  15

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  16

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  17

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  18

24387 

   برقم    20190707:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  19

24387 

 محمد السعيد صفاء للشريكين بجعله والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  20

 المصالح جميع امام اومنفردين مجتمعين الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحدهما ولهما عبدالمجيد انور صالح سامح ، دراز

 بالشركه الخاصه واجزاؤها والمواتير السيارات لجميع البيع حق لهما يكون ان على واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات الحكوميه

 وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب من المصريه البنوك جميع مع التعامل حق ايضا ولهما اومنفردين مجتمعين وللغير للنفس

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه باسم والشيكات المستخلصات وصرف والحسابات االعتمادات

 محمد السعيد صفاء للشريكين بجعله والتوقيع االداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمجيد انور احمد صالح سامح -  21

 المصالح جميع امام اومنفردين مجتمعين الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحدهما ولهما عبدالمجيد انور صالح سامح ، دراز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  47

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  48

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد صفاء -  49

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  50

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  51

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  52

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  53

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  54

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر

 اوبعض كل فى غيرهما يوكال ان ولهما اومنفردين مجتمعين ايضا  شريك و مدير  تضامن شركة  دراز محمد السعيد محمد -  55

 24387   برقم    20190707:  تاريخ ، 0 مماذكر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه ويةعض من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالضراير محمد جمعه امتثال -  56

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالضراير محمد جمعه امتثال -  57

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوي محمد علي محمد -  58

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوي محمد علي محمد -  59

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجيزاوى على محمد السيده -  60

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجيزاوى على محمد السيده -  61

 1890   برقم    20190721

    20190721:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوي محمد علي محمد -  62

 1890   برقم

    20190721:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوي محمد علي محمد -  63

 1890   برقم

    20190721:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الجيزاوى على محمد السيده -  64

 1890   برقم

    20190721:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الجيزاوى على محمد السيده -  65

 1890   برقم

:  تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالضراير محمد جمعه امتثال -  66

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  ابوالضراير محمد جمعه امتثال -  67

 1890   برقم    20190721

:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوى محمد على محمد دعاء -  68

 1890   برقم    20190722

:  تاريخ ،(  لوفاته الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوى محمد على محمد دعاء -  69

 1890   برقم    20190722

 تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوى حمدم على محمد دعاء -  70

 1890   برقم    20190722: 

 تاريخ ، بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوى محمد على محمد دعاء -  71

 1890   برقم    20190722: 

   برقم    20190722:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوى علي محمد السيد -  72

1890 

   برقم    20190722:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الجيزاوى علي محمد السيد -  73

1890 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد عادل -  74

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة وقيعوالت االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد عادل -  75

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  متخارج شريك  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد على -  76

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  متخارج شريك  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد على -  77

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال براهيما سالم محمد -  78

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال ابراهيم سالم محمد -  79

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور محمود مبروك احمد -  80

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر بعضاو كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

 امام بمفرده الشركه عن نيابة والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور محمود مبروك احمد -  81

 من الجمهورية داخل البنوك جميع مع التعامل حق وله واالفراد والخاصه العامه والمؤسسات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة

 البنكيه المعامالت وجميع الشيكات وصرف الرهن عقود على والتوقيع والحسابات االعتمادات وفتح واقتراض ورهن وايداع سحب

 29957   برقم    20190725:  تاريخ ، 0 ماذكر اوبعض كل فى الغير يوكل ان وله بمفرده الشركه عنوان وتحت بأسم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد عادل -  82

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد عادل -  83

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد على -  84

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد على -  85

 29957   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال ابراهيم سالم محمد -  86

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال ابراهيم سالم محمد -  87

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور محمود مبروك احمد -  88

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور محمود مبروك احمد -  89

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد عادل -  90

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد عادل -  91

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد على -  92

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  يوسف عبدالمعطى احمد على -  93

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال ابراهيم سالم محمد -  94

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالعال ابراهيم سالم محمد -  95

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور محمود مبروك احمد -  96

 29957   برقم

    20190725:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  عاشور محمود مبروك احمد -  97

 29957   برقم

    20190731:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارجت)   متضامن شريك  تضامن شركة  هللا نعمة عبدهللا احمد سميحه -  98

 28931   برقم

    20190731:  تاريخ ،(  الشركه عضوية من تخارجت)   متضامن شريك  بسيطة توصية  هللا نعمة عبدهللا احمد سميحه -  99

 28931   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  الصحراويه االراضى واستزراع الستصالح وشركاه الباجورى احمد محمود وليد -  1

 28931   برقم    20190731:  تاريخ ، تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  الصحراويه االراضى واستزراع الستصالح وشركاه الباجورى احمد محمود وليد -  2

 28931   برقم    20190731:  تاريخ ، بسيطة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15038   برقم    20190701:  تاريخ ، 2988  2013/7/9 ـ ج  البرقى عمر عبدالنبى محمد -  1

 15038   برقم    20190701:  تاريخ ، 2989  2018/7/9 ـ ج  البرقى عمر عبدالنبى محمد -  2

 22318   برقم    20190701:  تاريخ ، 2990  2019/7/10 ـ ج  يونس عيسى عبدالرحمن اسامه -  3
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 2014   برقم    20190714:  تاريخ ، 3163  2011/1/10 ـ ج  شركاه و ابوطاحون مصطفى محمود شركه -  12

 2014   برقم    20190714:  تاريخ ، 3164  2016/1/10 ـ ج  شركاه و ابوطاحون مصطفى محمود شركه -  13

 ، 3211  2019/2/28 ـ ج(   وشريكته يحيى ابراهيم احمد فتحى) الحيوانيه الثروه وتنمية االعالف لتجارة النصر شركة -  14

 10628   برقم    20190716:  تاريخ

 10628   مبرق    20190716:  تاريخ ، 3211  2019/2/28 ـ ج  وشريكته يحيى ابراهيم احمد فتحى -  15

 10023   برقم    20190718:  تاريخ ، 3248  2018/6/15 ـ ج  وشركاهـا دراز ناجى محمد امل -  16
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