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 اشجار بيع عن 85745 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاب محمد على محمد -  1

 مرسى عبدهللا شوقى/ بملك ابوشلبى عزبة  راغب منشأة:  بجهة ، وزهور

 عن 85779 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل اسماعيل محمد ابراهيم احمد -  2

 الجمل اسماعيل محمد ابراهيم/ بملك التوفيقه مظلوم عزبه:  بجهة ، مواشى مزرعه

 ، بقاله عن 85788 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن عوض عبدالسالم محمد -  3
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  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض هللا ضيف صالح محمود - والتصدير والفاكهه الزراعية المحاصيل لتوريد هللا ضيف -  5

 من متفرع النيل ش:  بجهة ، والتصدير وفاكهه زراعية محاصيل توريد عن 85678 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000

 الحلو احمد السيد يسرى/ بملك الجمهورية ش

 ، مراتب بيع عن 85687 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد سعد محمد -  6

 عبدالسميع خميس تامر/ بملك البارودى سامى محمود ش:  بجهة

 ، فراشه عن 85696 برقم 20190716 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشمونى احمد محمد صالح -  7

 الرحمن عبد احمد بدريه/  بملك االشراك:  بجهة

 مكتب عن 85735 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمود فرج محمد محمد -  8

 عبدالرحمن محمد سعاد/ بملك الجديده المنشية - الشهداء شارع:  بجهة ، هندسى

 حظيرة عن 85722 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنديدى السيد السعيد كمال -  9

 الشنديدى السيد السعيد جالل/ بملك اريمون - سندرينا - الشنديدى عزبة:  بجهة ، مواشى

 85753 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطالب عزب حامد محمد رضا بالل -  10

 ابوطالب عزب امدح محمد بالل/ بملك ماهر احمد شارع:  بجهة ، وبقاله مقله عن

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمد ابراهيم طارق احمد - والتصدير لالستيراد الطارق -  11

 والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن 85744 برقم 20190722

 حسانين محمد ابراهيم طارق/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه

 عن 85752 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالعاطى جابر -  12

 الشيخ عبدهللا عبدالمجيد رجب مرزوقه/ بملك سنطيس كفر تبع بديوى سيدى عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة
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 المعداوى على على فوزية/ بملك الفاتح محمد شارع:  بجهة ، نجارة
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 ابويوسف عبدالفتاح ابراهيم هدى/ بملك عبدالجواد كوبرى الفرنساوية خط:  بجهة ، وزلط

 بيع مكتب عن 85569 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحسن عطا صالح سعد -  17
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 ورشة عن 85576 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان عبدالشافى محمد اسالم -  18

 سرحان محمد عبدالشافى محمد/ بملك قادوس قرية:  بجهة ، حداده

 ذريبة عن 85581 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدهللا موسى قدرى -  19

 سليمان عبدهللا موسى/ بملك االبقعين السعداوى عزبه - عيسى حوش:  بجهة ، مواشى

 ورشة عن 85609 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشحيمى حمودم محمد ماجده -  20

 سالمه على حسن على/ بملك عمر سيدى - الغفراء حارة 9 رقم عقار:  بجهة ، جلديه منتجات تصنيع

 تجاره عن 85801 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد احمد محمود -  21

 ابوالحارث على ابوالقاسم حسين/ بملك غنيم كفر عزبه مدخل:  بجهة ، اعالف

 عن 85813 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجرية اسماعيل محمد محمد محمد -  22

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

 المهندس قطب محمد السيد/ بملك النفيس ابن ش:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة

 مكتب عن 85614 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليسى حسن حسان حمدى -  23

 عتمان محمد عبدالهادى/ بملك جنبواى:  بجهة ، نقل مقاوالت

 عن 85617 برقم 20190710 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخربتاوى القادر عبد الزناتى محمد -  24

 عطا ابراهيم محمد جمال/  بملك بحرى السولم:  بجهة ، تصدير مكتب

 محل عن 85629 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر هللا ضيف نبيش يونس -  25

 عبدالقادر هللا ضيف نبيش محمد/ بملك ابوالشقاف ابوفرين عزبه:  بجهة ، الزراعية الحبوب لتجارة

 برقم 20190716 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور بسيونى محمد الدين عصام بسيونى -  26

 عبدالمقصود البسيونى محمد عبدالمنصف/ بملك العنب نكال:  بجهة ، مواشى حظيرة عن 85688

 حظيرة عن 85697 برقم 20190717 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد لطفى سعيد -  27

 محمود مدمح لطفى/ بملك البرنوجى تبع المناصير كوم:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 85731 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيشى السيد فتحى خالد -  28

 الجيشى على السيد فؤاد عماد/ بملك السوسى صيدلية خلف الجمهورية ش من متفرع:  بجهة ، زراعية وتوريدات زراعية مقاوالت

 استيراد عن 85743 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى ابراهيم انور محمد -  29

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

 غازى حسن على حسن/ بملك الجديد الزواينه كوبرى بجوار المحمودية طريق:  بجهة ، والواردات

 تجارة عن 85750 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى حمده رشدى اسماعيل -  30

 الشهاوى حمده رشدى/ بملك خضير كفر:  بجهة ، زراعية حاصالت

 عن 85578 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالمجيد محمود الشحات -  31

 عبدالحميد عبدالمجيد سعد/ بملك العمومى االوقاف منشية:  بجهة ، والتربية التجارة بقصد مواشى مزرعة

 عن 85586 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سارى محمود رفعت محمد محمود -  32

 سارى محمد محمود زهنى/ بملك فزارة:  بجهة ، زراعية واسمده مبيدات تجارة
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 مكتب عن 85605 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صدقه خليل صالح عزالدين احمد -  33

 عبدالنبى محمد حماده/ بملك ابوشادى امام الجمهورية ش من متفرع ابوالفتوح:  بجهة ، امصال ولقاحات بيطرية ادوية تجارة

 عن 85806 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده احمد سيد السيد على صبرى -  34

 حماده احمد سيد السيد على/ بملك المغازى روضه:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 بالى عن 85610 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسينى هللا فتح عبدهللا احمد -  35

 خاطر احمد احمد/ بملك زهران عبدالفتاح الشهيد ش:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما استيشن

 عن 85628 برقم 20190710 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصمد عبدالسالم عبدالمنعم عاصم -  36

 عبدالسالم عبدالمنعم/ بملك عدس سيدى بوابه امام شعبان سيدى شارع االبراهيمية عمارة:  بجهة ، جمله نصف صحية ادوات

 ابوالسعد عوض رمضان ونجاه عبدالصمد

 عن 85630 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قضيب حسن عبدالمنعم محمد سامى -  37

 السيد منى/ بملك الدفراوى تقسيم شبرا:  بجهة ، وصيانتها االنترنت خدمات فيماعدا الكهربائية واالجهزه التكييف اجهزه وبيع توريد

 بركات محمد

 عن 85644 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناموس على مصطفى ياسين محمد -  38

 داود سليمان عبدالجواد شربات/ بملك معنيا:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى والقوانين للوائح طبقا تصدير مكتب

 عن 85663 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبارى عبدالوكيل عبدالبارى على -  39

 عبدالبارى عبدالوكيل عبدالبارى/ بملك فهمى عبدالواحد ش:  بجهة ، زراعية محاصيل تجاره

 غيار قطع عن 85657 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات عبدالسالم على احمد -  40

 بركات عبدالسالم عالء وعبير جاهين احمد عزة/ بملك الجيش فرن ارض سابقا دسوق موقف مساكن خلف:  بجهة ، سيارات

 بركات عالء ومحمد

 85707 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده عوض عبدالحميد محمد عبدالرحمن -  41

 حميده عوض عبدالحميد عوض/ بملك نديبه قرية:  بجهة ، حبوب مدشه عن

 حظيرة عن 85713 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صميده عبدالعزيز ممدوح ايمن -  42

 صميده عبدالعزيز ممدوح المرحوم ورثة/ بملك االبراهيمية:  بجهة ، مواشى

 مالبس عن 85732 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سعيد جاد ربيع محمد -  43

 خفاجى رضوان ابوزيد محمد/ بملك االفغانى ينالد جمال ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 سمكرة عن 85730 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنتوشى سعد فتحى محمد -  44

 الحنتوشى سعد فتحى كرم/ بملك عيسى حوش ابوالمطامير طريق:  بجهة ، سيارات

 ، بقاله عن 85728 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباده موسى محمد ذكى محمد -  45

 عباده موسى محمد ذكى/ بملك الضهرية:  بجهة

 ثالجة عن 62723 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور السيد عبدالاله الشحات -  46

 مدكور السيد عبدالاله خيرية/ بملك الربعمائة قرية:  بجهة ، الزراعية والمنتجات الفاكهه وتبريد حفظ

 عن 85771 برقم 20190728 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف بسيونى على عبدهللا محمد -  47

 خالف بسيونى على عبدهللا/ بملك سماديس:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85775 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو عبدالفتاح اسماعيل كامل احمد -  48

 عبدالفتاح اسماعيل كامل محمد/بملك معنيا:  بجهة ، واعالف حبوب

 مواد تعبئة عن 85793 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى عبدالرحمن محمد -  49

 هنداوى عبدالرحمن محمد عصام/ بملك المطران منشأة قرية:  بجهة ، الطعام ملح عدا فيما غذائية
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 عن 85561 برقم 20190701 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالمقصود محمود ياسر -  50

 صالح محمود صبرى سمير/ بملك الكهرباء شركة بجوار:  بجهة ، اخشاب تصنيع ورشة

 عن 85563 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور محمد عبدالاله محمد رمضان -  51

 حشيش سليمان فتحى امل/ بملك دمسنا:  بجهة ، مواشى حظيرة

 تصليح عن 85588 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد حسن السيد هانى -  52

 سليمان السيد السيد/ بملك القديم المحمودية شارع:  بجهة ، زيت وغيار كاوتش

 بيع عن 85597 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى احمد سيد النص محمد -  53

 محمد فوزى امل/ بملك االهلى كالبن امام الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه ومالبس حريمى طرح

 ابوالرجاله

 عن 85619 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عبدالسالم محمود عبدالرحمن -  54

 سالمه محمود عبدالرحمن هشام/ بملك العام المستشفى خلف الدولى الطريق بجوار:  بجهة ، مشويات مطعم

 مكتب عن 85798 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد ابراهيم محمود جمعه -  55

 سالم ابو محمد هللا فتح محمود ناديه/ بملك اريمون - عبدالعال مرسي قريه:  بجهة ، كهرباء مقاوالت

 سوبر عن 85811 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر احمد مصطفى محمد -  56

 شمسيه محمد محروس سوسن/ بملك الطفل مستشفى امام االجتماعى النادى خلف:  بجهة ، ماركت

 مخبز عن 85815 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمد عبدالسالم كامل -  57

 عامر محمد عبدالسالم كامل/  بملك الجمهوريه شارع من متفرع شارع:  بجهة ، بلدى

 حظيرة عن 85622 برقم 20190710 فى قيد ، 165000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش محمد عبدهللا ابراهيم -  58

 درويش عبدهللا عبدهللا/ بملك قراقص:  بجهة ، مواشى

 محل عن 85640 برقم 20190711 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد خليل عبده محمد حماده -  59

 فايد قاسم عوض رشاد/ بملك المنيا نظارة:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 85647 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالمنعم جمعه -  60

 عبدالرحيم عبدالرزاق محمد كوثر/ بملك الحريه صفط:  بجهة ، سيارات تصليح ورشه عن

 بقاله عن 85672 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى عبدالمالك عطية نعيمه -  61

 ابراهيم عبدالعزيز شحات/ بملك السعداوى عزبة:  بجهة ،

 محل عن 85699 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لىالجوي كمال محمد شاكر محمد -  62

 ربيع محمود عبدالكريم سوسن/  بملك سالم صالح شارع 3 العقار:  بجهة ، الورقيات لتجاره

 طب مستلزمات عن 85700 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برغش عبده نائل احمد -  63

 برغش محمد عبده نائل/بملك العسكرية الثانوية شارع26:  بجهة ، اسنان

 عن 85734 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناموس ابراهيم بكر محمود محمد -  64

 حماده عبدالمقصود عبدالشافى محمد فؤاده/  بملك معنيا:  بجهة ، موبيليا نجاره ورشه

 عن 85719 برقم 20190718 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف خليل محمد ابراهيم محمد -  65

 للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه والقرارات للقوانين طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 الشريف خليل محمد ابراهيم/ بملك جعيف:  بجهة ، والواردات الصادرات على

 حظيرة عن 85757 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمنعم عباس تامر -  66

 كراوية هللا فتح حسن سعد/ بملك سنباده شلبى كوبرى:  بجهة ، مواشى



 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

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الزينى احمد ابراهيم عبدالمقصود ليلى)  الحلويات لتصنيع الزينى -  67

 الشيخ عبدالعزيز عبدالحميد السيد رجب/  بملك العنب نكال:  بجهة ، حلوى مصنع عن 85760 برقم 20190724

 85769 برقم 20190728 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دويدار السيد اسماعيل عبدالجواد عرفان -  68

 اسماعيل عبدالجواد عبدالعزيز/ بملك اريمون سندرينا600:  بجهة ، موبيليا معرض عن

 ، بقاله تجارة عن 85783 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد محمد سعدية -  69

 الكومى دمحم احمد صبرى/ بملك مخلوف الشيخ كفر:  بجهة

 و تقاوي بيع عن 85817 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد حسين حسين طارق -  70

 الدين شرف محمود عبداللطيف سحر/ بملك التوفيقيه:  بجهة ، بذور

 عن 85603 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخوخه احمد ابراهيم على مصطفى -  71

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

 ابوخوخه احمد ابراهيم على/ بملك هالل بنى كفر:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامه الهيئة

 ، بقاله عن 85631 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر الشيخ حمد محمد هدى -  72

 الطباخ محمد مصطفى مصطفى/ بملك المكرونة مصنع خلف الشاذلى عبدالسالم شارع:  بجهة

 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات عبدالوهاب محمد عبدالرؤف سعيد -  73

 الشاذلى محمد سعد سعد/ بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، اعالف واضافات اعالف بيع عن 73773

 عن 85654 برقم 20190714 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر عبدالعليم لطفى حصافى -  74

 عبدالمولى السيد زينب/ بملك االوقاف منشاه تبع ابوخليفه قرية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 تبريد ثالجة عن 85660 برقم 20190714 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى حامد عبده جميل -  75

 المزيودى محمود كمال احمد فاتن/ بملك الصدر مستشفى خلف:  بجهة ، غذائية مواد

 عن 85674 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا هدى -  76

 حسن عبدالمجيد يوسف كريمه/ بملك الدفراوى:  بجهة ، صحية ادوات

 حدايد عن 85703 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنيمى الحميد عبد محمد امانى -  77

 الخولى عبده صالح عفاف/محلتصابملك:  بجهة ، وبويات

 عالفه عن 85720 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم على احمد محمد احمد -  78

 الصاوى رمضان محمد اسامه/ بملك االوقاف منشأة قرية:  بجهة ، حيوان وغذاء وقشور

 عن 85721 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نحسي عبدالمولى السيد محمد عطيات -  79

 غنيم على احمد محمد سالى/ بملك االوقاف منشأة قرية:  بجهة ، ماركت سوبر

 ادوات عن 85739 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض بسيس اسماعيل نجالء -  80

 خليل الشافعى محروس محمد/ بملك شنديد االحمديه:  بجهة ، منزلية

 تجارة عن 85754 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس رمضان شحاته جابر -  81

 العزلى حسين احمد عمرو/ بملك زارع سيدى مدرسة امام/ بملك الملوخية سوق:  بجهة ، فاكهه

 عن 73278 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاشه عبدالحميد كامل ابراهيم محمد -  82

 عكاشه كامل ابراهيم عوض/ بملك عكاشه تبع عكاشه كامل عزبة:  بجهة ، دواجن مزرعة

 تجارة عن 85786 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالحميد محمد اشرف -  83

 محمد عاشور رشاد رضا/ بملك التوفيقية:  بجهة ، زراعية حاصالت وتصدير



 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

 نجارة ورشة عن 85789 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوشى سالم محمد سالم -  84

 نعيم على نعيم نعيمه/ بملك سينا طور شارع من متفرع القفاص شارع:  بجهة ، ميكانيكية

 مالبس بيع محل عن 85575 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوير احمد محمد نزيهه -  85

 نوير احمد محمد عبده/ بملك االربعين حى من متفرع الثورة ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 85558 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس على عبدالصادق اسماعيل شامه -  86

 سكران محمود عبدالمولى عبدالسيد/ بملك عقبه سيدى:  بجهة ، سيارات غيار وقطع كاوتش تجارة عن

 مقاوالت عن 85571 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى احمد عبدالفتاح احمد -  87

 الضالع عباس مرسى/ بملك الحضانه بجوار البارود ايتاى شبراخيت طريق اول:  بجهة ، جبس اعمال - عامه

 تجارة عن 85613 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد سالمه اسماعيل احمد -  88

 الغنيمى محمد عبدالفتاح رجب/ بملك فهمى اسماء ش:  بجهة ، كاوتش

 عن 85791 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعلوك عبداللطيف محمد احمد محمد -  89

 زعلوك عبداللطيف محمد احمد/ بملك عقبه سيدى 16 زعلوك كوبرى:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مكتب عن 85795 برقم 20190729 فى قيد ، 500000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  فايد كامل منصور غنيمى -  90

 الشريف محمد علوانى والء/ بملك المجد قرية:  بجهة ، سيارات غيار قطع استيراد

 عن 85800 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده عبدالحميد جالل اشرف -  91

 مهنا عبدالرازق عزيزه/ بملك عقبه سيدى قاسم حسن:  بجهة ، موبايل اكسسوار

 تقطيع عن 83145 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود عبده على محمد -  92

 زايد بالل عبدالعاطى عبدالنعيم/ بملك الصناعيه المدينه السالم مسجد ش16:  بجهة ، مجمده لحوم وتجهيز وفرم

 سوبر عن 85623 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران ابراهيم كامل محمد احمد -  93

 النشرتى على عبدالغنى اسالم/ بملك الجديده االمن مديرية امام الجيش شارع:  بجهة ، ماركت

 معمل عن 85639 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعال عبدالغنى نجوى -  94

 الدخس على عبدالمنعم واعر/ بملك السبيل عزبة مرقص ساحل شارع:  بجهة ، البان

 عن 85642 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار حسين عبدالسالم محمد سهام -  95

 الدهشورى محمد السيد احمد/ بملك البهى:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85645 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  96

 صقر السيد محمد/ بملك الخوالد:  بجهة ، خضراء بطاطس فرز

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الغذائية المواد لتعبئه االمل) ابوطالب شكر الدين محى امل -  97

/ بملك اريمون سندرينا تبع عبدالعاطى فتحى عزبه:  بجهة ، الطعام ملح فيماعدا غذائية مواد تعبئة عن 85661 برقم 20190714

 فوده ابوطالب شعبان صبحى

 عن 85653 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ختعن محمد عبدالمنعم مصطفى امل -  98

 الدين شرف عبدالرازق محمد احمد/ بملك زويل احمد شارع9:  بجهة ، وهدايا اكسسوارات تجاره

 مكتب عن 85682 برقم 20190716 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر محمد محمد فكرى -  99

 جوهر محمد محمد فكرية/ بملك مطاريد رشةو بجوار ابوعبدهللا شارع:  بجهة ، نقل تعهدات

 عن 85690 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عبدالحليم عبدالجواد عماد -  100

 طاهر محمد اسامه طاهر/ بملك الثورة شارع 23 رقم العقار:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس



 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

 ثالجة عن 85698 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى السيد صبرى حسن -  101

 ابونار عبداللطيف محمد ايمن/ بملك دنشال تبع ابونار قرية:  بجهة ، ومجمدات زبادى

 عن 85705 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور حسن حسين جمال محمد -  102

 ابوزيد عبداللطيف سناء/ بملك دمسنا:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة مالبس

 قطع عن 85737 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور حميده محمد حميده -  103

 منصور حميده محمد اشرف/ بملك نديبه تبع حسنين عيد عزبة:  بجهة ، موتوسيكالت غيار

 حظيرة عن 85742 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى سعد عبدالسميع خالد -  104

 بسيونى سعد عبدالسميع/ بملك النصر منشأة البهى عبدالجليل شارع:  بجهة ، مواشى

 محل عن 85755 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالبديع خلف احمد -  105

 خليل جبر احمد عبدالرحمن/ بملك اللقانى منزل - مول بالزا خلف هللا لدين المعز شارع:  بجهة ، طبية بصريات

 عن 85762 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر احمد نصر رضا نصر -  106

 ابوبكر احمد نصر رضا/ بملك بسنتواى عزب 170 بلبع عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85768 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى هللا فتح كمال احمد محمد -  107

 القويعى ابراهيم زكى اسماعيل/ بملك االبعادية - الحكيم عزبة:  بجهة ، االلبان وانتاج الماشية لتربية مواشى حظيرة

 عن 85796 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ترابيس ابراهيم احمد الدين بهى -  108

 على محمود عبدالفتاح شريفة/ بملك البكوات قرية:  بجهة ، مكتبة

 عن 85819 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويسى عبدالحميد عبدالحليم محمد -  109

 السويسى عبدالحميد عبدالحليم/بملك الحرية صفط:  بجهة ، زراعية االت تصليح ورشه

 تصنيع عن 85574 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى حسن زكى حماده -  110

 القرنين - رضوان مسعود عزبة:  بجهة ، وشاور وعطور وكريمات وبلسم وشامبو تجميل ومستحضرات تجميل وادوات منظفات

 سليمان شكرى محمود سليمان/ بملك

 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجوه حسن عبدالمعطى هشام - والعالفه للبقاله عجوه -  111

 شمعه عبدالوهاب عبدالمنعم/ بملك التحرير شارع:  بجهة ، وبقاله عالفه تجارة عن 85570 برقم

 85582 برقم 20190704 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هلول عبدالعال محمد عبدالعال جمال -  112

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

 حسن على سميرة/ بملك رمسيس شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على

 عن 85607 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيرى عبداللطيف رجب محمد -  113

 المسيرى محمد عبداللطيف رجب/ بملك كرم مشتل - عاشور شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 ورشة عن 85612 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوين محمد ابراهيم نشأت -  114

 نوير احمد محمد عبده/ بملك محمود احمد شارع من االربعين حى الثورة شارع:  بجهة ، يدوى موبيليا نجارة

 بن مطحن عن 85626 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمير سيد مجدى احمد -  115

 شرف محمد السيد محمود/ بملك والمروه الصفا ش 25:  بجهة ، مأكوالت وتحضير وبيع

 حظيرة عن 85633 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف مرسى فكرى محمد -  116

 ادريس ابراهيم سعد احسان/ بملك سكنيده تبع الدرايسه ع:  بجهة ، مواشى

 بيع محل عن 85637 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل محمد محمد جمال -  117

 سعد احمد عبدهللا حنان/ بملك القديم المحكمة شارع:  بجهة ، صناعى ورد



 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

 حظيرة عن 85655 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين محمد خالد -  118

 ابراهيم حسين محمد/ بملك ابوخراش:  بجهة ، مواشى

 عن 85658 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد عمر عبدالحليم هناء -  119

 عطيه عمر محمد على/ بملك اريمون الدينى المعهد شارع:  بجهة ، بقاله

 مكتب عن 85680 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف السيد ناصف اسالم -  120

 الفالح احمد احمد صباح/ بملك المغطى الصرف من متفرع شارع:  بجهة ، مقاوالت

 ، بقاله عن 85683 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عباس فؤاد عباس -  121

 نصار عباس فؤاد/ بملك بحرى جبارس ابوالخير عزبة:  بجهة

 عن 85717 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد مرسى محمد عبدالكريم تامر -  122

 محمد عبدالكريم عالء/ بملك سعد النوام ع الرحاب شارع:  بجهة ، عمال نقل تعدات مكتب

 حظيرة عن 85718 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمسى على اسماعيل محمد -  123

 الجمسى السيد على اسماعيل/ بملك سنطيس كفر:  بجهة ، مواشى

 بقاله عن 85727 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر سالم انصار عيد احمد -  124

 صقر سالم انصارى عيد/ بملك التوفيقية - راضى عزبة:  بجهة ، تموينية

 حالقه عن 85765 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قوطه عوض محمد محمد -  125

 حجاج محمد احمد محمد/ بملك الزهور:  بجهة ، للرجال الشعر وقص

 ورشه عن 85759 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دبوس عبدالعزيز على احمد -  126

 عبدالعال عبدالسالم محمد خيرى/  بملك امليط طريق اول:  بجهة ، سيارات سمكرى

 عن 85772 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد فرج عبدالحليم عبدالجيد -  127

 على محمد فرج عبدالحليم/ بملك االخضر الكوم خياط منشاه العكريشة:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 عن 85787 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الشافعي يوسف محمد يوسف -  128

 حافظ رمضان شعبان نوره/ بملك - الحريه صفط:  بجهة ، حالقه صالون

 ورشة عن 85554 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد حسن احمد -  129

 عوده خميس ايمن/ بملك السالم شارع الصناعية المدينة:  بجهة ، الوميتال

 والجرارات الزراعية واالالت والصناديق وكبائن السيارات غيار وقطع السيارات لتجارة دياب - دياب سعد ابراهيم محمد -  130

 غيار وقطع السيارات تجارة عن 85583 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزراعية

 ادريس على فوزى/ بملك الدر شجرة من الحرية شارع 31:  بجهة ، زراعية وجرارات زراعية واالت وصناديق وكبائن السيارات

 عن 85587 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى احمد عبدهللا محمد هانى -  131

 مرعى عبدهللا احمد ايمان/ بملك خماره:  بجهة ، منزلية ادوات

 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهانى عمر محمود على ابوالنصر على -  132

 حامد سعد ابراهيم السيد/ بملك بويط قرية:  بجهة ، عمومية ومقاوالت االنشاءات العمال وتوريدات هندسى مكتب عن 85606

 اجوله تصنيع عن 85595 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ملوك محمد سعد احمد -  133

 البكاتوشى على عبدالمنعم عبدالعزيز/ بملك دمتيوه:  بجهة ، الخيش وتصليح بالستيكية

 عن 85810 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صهوان برهامى محمود مصطفى -  134

 صهوان ابراهيم برهامى خميس/ بملك سنهور:  بجهة ، بلدى مخبز



 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

 عن 74294 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوتركيه ابراهيم عبداللطيف محمد -  135

 ابوتركيه عبدالحميد منى/ بملك غنيم كفر عزبة:  بجهة ، سيارات غسيل وخدمة نظافة مكتب

 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين محى هللا جاب محمود احمد صبرين -  136

 حموده حسن محمود عبدهللا محمود/ بملك فرنوى:  بجهة ، واعالف حبوب عن 85812

 مصنع عن 85635 برقم 20190710 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمود على محمود -  137

 عبداللطيف حسين احمد/  بملك حفص قرية عيسى حوش طريق من المتفرع البوسطه طريق الجديده هوارة عزبة:  بجهة ، اعالف

 الصافى

 عن 73774 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى زكى عبدالمنعم يوسف -  138

 زكى عبدالمنعم/ بملك قراقص:  بجهة ، الطعام ملح فيماعدا الزراعية والحاصالت الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه وفرز تجاره

 الغرباوى

 85664 برقم 20190714 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمجيد توفيق عبدالنبى محمود -  139

 على عبدالمجيد توفيق عبدالنبى/ بملك ابوالشقاف:  بجهة ، وتروسيكالت موتوسيكالت معرض عن

 تصنيع عن 85666 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير ابراهيم كمال ليلى -  140

 عيسى عبدالحليم مصليحى برنس/ بملك العنب نكال:  بجهة ، حلوى

 عن 85684 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود اسماعيل سعيده -  141

 شتا على حسن سعيد/ بملك الدولى الكوبرى اسفل العام المستشفى امام الشرقاوى عزبة:  بجهة ، عالفه

 عن 85692 برقم 20190716 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدالى محمد عبدالرحيم محمد محمد -  142

 الدالى محمد عبدالرحيم محمد/ بملك العنب نكال:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85709 برقم 20190717 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالحميد اسماعيل امانى -  143

 عوض اسماعيل عبدالحميد حوريه/ بملك الجمل حلق:  بجهة ، بقاله

 85723 قمبر 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى السيد عبدالكريم حسين نادر -  144

 العشرى السيد عبدالكريم حسين/ بملك القصر - العشرى ع:  بجهة ، مواشى حظيرة عن

 عن 85738 برقم 20190717 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد شعبان عبدالمعطى هاشم السيد -  145

 حسن عطية سعد عصام/ بملك جالل ش من متفرع الكوبرى ش:  بجهة ، مستعمله غيار قطع

 85764 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خيرى محمود الدين صالح محمد -  146

 خيرى محمود الدين صالح كمال/ بملك السعيدية:  بجهة ، غذائية مواد تجارة عن

 حدايد عن 85584 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد حارس محمد -  147

 العيسوى عطية حسنى نها/ بملك زرقون:  بجهة ، وبويات

 بالي عن 85780 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم عوض محمود حامد محمد -  148

 ايمان/  بملك المهندس كافتريا شارع المحافظه خلف:  بجهة ، الالزمه التراخيص علي الحصول بعد و االنترنت عدا فيما استيشن

 الوليلي محمد احمد

 عن 85797 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم مبروك رمضان محمد سمية -  149

 محمد على احمد/ بملك االجتماعى النادى بجوار قرقر رفعت المستشار شارع 6:  بجهة ، طبية اجهزه وتوريد وصيانة بيع مكتب

 عتمان

 ، بقاله عن 85818 برقم 20190731 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض فتحى ورده -  150

 عمرو محمد عبدالوهاب محمد جمعه/ بملك الشرقى الطابع ابوالشقاف:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85594 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداوى على رجب عبدالهادى هادى -  151

 الداوى على رجب عبدالهادى/ بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، افرنجى مخبز

 بيع عن 85599 برقم 20190709 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بديوى ابراهيم ابراهيم شريف -  152

 عبدالغنى على محمد السعيد محمد/ بملك قطب السيد شارع شبرا:  بجهة ، دش

 مكتب عن 85625 برقم 20190710 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم احمد على محمد -  153

/ بملك السيارات لتجارة االمل معرض بجوار الشاذلى عبدالسالم ش من الندى قطر:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير

 ابراهيم احمد على سوسن

 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للخزف الشهاوى - محمد الشهاوى مبروك السيد -  154

 خميس محمد على محمد/ بملك سنهور نفره:  بجهة ، وخزف فخار صنع عن 85641

 مطعم عن 85646 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نحله احمد سيد رمضان السيد -  155

 نعيم حسنين وائل/ بملك العسكرية الثانوية شارع:  بجهة ،

 عن 85650 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات حسين حسنى نصره -  156

 محمد ابراهيم خميس/  بملك البطاط ش:  بجهة ، مفروشات

 معمل عن 85679 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك حسانين السيد حمدى -  157

 يونس حامد احمد مسعد/ بملك شرنوب الزراعى واالئتمان التنمية بنك بجوار المحطة شارع:  بجهة ، طبية تحاليل

 حظيرة عن 85681 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد مبروك كرم -  158

 البنا ابوزيد محمد مبروك/ بملك النقراش:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 85695 برقم 20190716 فى قيد ، 670000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رحومه عقيله ابراهيم -  159

 محمد رحومه عقيله رحومه/  بملك االبعادية تبع البارودى عزبه:  بجهة ، مواشى

 85694 برقم 20190716 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوى محمد على السالم عبد عماد -  160

 سارى عطيه احمد وائل/  بملك الخولد:  بجهة ، البطاطس تقاوى تجارة و تصدير و استيراد عن

 عن 85724 برقم 20190718 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنشاوى زكى محمد زكى محمود -  161

 المنشاوى محمد زكى محمد/ بملك الجوهرى مسجد امام هندى شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 عن 85726 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد عبدالفتاح نبيل ابراهيم -  162

 امين محمد امين سناء/ بملك الجمهورية ش:  بجهة ، اسماك وشى بيع محل

 محل عن 85767 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطيره عبدالجواد محمد محمد -  163

 زيدان عبداللطيف نعمات/ بملك شبراريس:  بجهة ، اسمنت بيع

 عن 85770 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى عبدالدايم محروس على محمد -  164

 عبدالكريم عجمى رمضان/ بملك ثالث قسم بحرى جبارس:  بجهة ، وسيارات توكتوك غيار قطع

 بيع عن 85785 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه فرج اسماعيل احمد محمود -  165

 طه فرج اسماعيل احمد/ بملك االربعين:  بجهة ، محمول واكسسوار محمول

 برقم 20190730 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصامولى عبدالمقصود عبدالمقصود عبدالعزيز -  166

 الجزار عبدالسالم ياقوت مجده/بملك قليشان:  بجهة ، بالداخل عمال توريد مكتب عن 85804

 مالبس عن 85816 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على محروس امل -  167

 النجار عبدهللا سامى/ بملك المنشية ش:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة



 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

 مطعم عن 85562 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحمد محمد محروس محمد -  168

 حميد ابراهيم محمود امال/ بملك فرنوى محلة:  بجهة ،

 عن 85573 برقم 20190703 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العربى عبدالسالم سعد محمد حمزه -  169

 صبره ابراهيم محمد احمد/ بملك شبرا المقريزى شارع امتداد:  بجهة ، الوميتال ورشة

 كوافير عن 85596 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قريطم محمود محمود اسامه -  170

 السواحلى محمد زكى صبحى اسامه/ بملك النهضه شارع:  بجهة ، رجالى

 85618 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشابورى المعطى عبد حسن محمد ايمن -  171

 البحيرى الواحد عبد محمد/  بملك المجلده شارع:  بجهة ، مالبس مصنع عن

 مكتب عن 85616 برقم 20190710 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشابورى حسن محمد هشام -  172

 الشابورى حسن محمد/  بملك حنفى كوبر:  بجهة ، تصدير

 و تقاوى عن 85636 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى السيد حسن السيد -  173

 المدبولى محمد عمر ايمن/  بملك التوفيقيه:  بجهة ، بطاطس و بذور

 مواشى حظيرة عن 81502 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيبه محمد على بهية -  174

 شيبه محمد على فوزى/ بملك قرطسا شيبه عزبة:  بجهة ،

 تجاره عن 85648 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان على حسين خالد -  175

 الروينى حامد خميس محمد/ بملك قرطسا الخيرى ش:  بجهة ، العسكريه المالبس فيماعدا مالبس

 عن 85656 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويده احمد السعيد احمد محمود -  176

 المعداوى على على فوزيه/ بملك الفاتح محمد ش:  بجهة ، نجاره ورشه

 85673 برقم 20190715 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد احمد -  177

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

 حسن محمد احمد محمد/ بملك الجمهورية ش:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه

 عن 85725 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد حسن عبدالجيد السعيد محمود -  178

 حماد حسن عبدالجيد السعيد/ بملك البحر شارع:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85729 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زويل عبده شحاته الدين محى -  179

 معزية كريم محمد ابراهيم/ بملك الناحية داير شارع:  بجهة ، الشعبية المأكوالت وبيع تحضير

 85740 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر الحسينى عبدالمجيد عبدالمنصف -  180

 خضر عبدالحفيظ محمد فوزيه/ بملك االنعام ششت:  بجهة ، مواشى حظيرة عن

 ، صيدلية عن 85560 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور احمد/ د صيدلية -  181

 مندور ابراهيم على ابراهيم/ بملك الصدر مستشفى خلف المعز شارع من شارع:  بجهة

 عن 85784 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد عبدالحفيظ السيد سحر -  182

 العزيز عبد محمد اسالم/ بملك بورسعيد ش ايتاى غرب فهمى اسماء ش:  بجهة ، حلوى بيع

 حظيره عن 85814 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم هللا عبد حلمى سميه -  183

 بركات القادر عبد حسن القادر عبد/  بملك الشراقوه:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 85802 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكردى حامد عبدالكريم كمال -  184

 منتصر السيد احمد رضا/ بملك الكوادى الزراعية الوحدة شارع:  بجهة ، الكتابية واالدوات الكتب



 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

 ماكينة عن 85564 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب احمد عبدالفتاح نجالء -  185

 مبروك محمد عبدهللا محمد عصام/ بملك خمارة:  بجهة ، طحين

 بقاله عن 85572 برقم 20190703 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زريبه محمد السيد اسماعيل رانيا -  186

 زريبه السيد محمد السيد اسماعيل/ بملك العيون:  بجهة ،

 عن 85598 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات حسن محمد محمود سعد -  187

 حسن محمد محمود/ بملك قابيل عزب قنديل على عزبة:  بجهة ، حداده ورشة

 حلوى بيع عن 85615 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  البدرى ابراهيم محمد داليا -  188

 جوهر ابراهيم حسنيه/ بملك العنب نكال:  بجهة ،

 معرض عن 85638 برقم 20190711 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب احمد مدحت سالم -  189

 رجب احمد مدحت/  بملك الشوكه تبع طلبه عزبه:  بجهة ، صحيه وادوات سيراميك

 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  المغربى خليل حسن محمود)الجاهزة للمالبس المغربى -  190

 ابراهيم خليل زكريا/ بملك الزرقا مسجد بجوار ساحةالغالل:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة مالبس عن 85651 برقم

 المغربى

 مكتب عن 85677 برقم 20190715 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعويلى سعد محمد صبرى -  191

 الزعويلى سعد محمد كوكب/ بملك العلماء ش:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير

 عن 85701 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين حامد اسماعيل على اسالم -  192

 خضير ابراهيم مبروك سامى/ بملك النيل جسر شارع:  بجهة ، وردم حفر مقاوالت

 عن 85693 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخزيمه محمد احمد محمد ابراهيم -  193

 ابوحمزه حسنين عمرو/  بملك الخوالد قريه مدخل:  بجهة ، واعالف حبوب

 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشنب حسن مرسى محمد مرسى انهار -  194

 عبدالغنى عبدالمنعم عبدالغنى/ بملك شدرشة الغرباوى ع:  بجهة ، مواشى حظيرة عن 85733

 عن 85715 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوموسى السيد عبدالعزيز السيد فرج -  195

 عاشور عبدالعزيز محمود محمد/ بملك الحرية صفط:  بجهة ، ستائر وتفصيل ركنات تنجيد

 احذية تجارة عن 75471 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان سالم حسن محمد -  196

 الفحام شعبان عبدالمنعم محمود/ بملك الجمهورية شارع من متفرع شارع:  بجهة ،

 عن 85778 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان عبدالمطلب اسالم/ د ص -  197

 السبكى مرسى منعبدالرح نوال/ بملك الزخرفية المدرسة خلف البساطى ش شبرا نصر ارض شبرا:  بجهة ، صيدلية

 برقم 20190729 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنباطى عبدالقادر عبدالحليم محمد طارق -  198

 الهيئة لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن 85794

/ بملك شبرا عثمان عزيز شارع مول سيتى(  c-63)  محل:  بجهة ، تجارية وتوكيالت - والواردات الصادرات على للرقابة العامة

 ابودغيدى عبدالمعطى احمد ايمان

 عن 85799 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد الزناتى السيد مصطفى -  199

 رمضان الديب كمال/ بملك التجارة مدرسه خلف:  بجهة ، تكاتك غيار قطع وبيع اصالح

 معرض عن 85808 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا محمود محمد عصام -  200

 ابوالنجا محمود محمد/ بملك الفرنساويه بحرى حسين عبدالجواد ع:  بجهة ، السيارات لتجاره

 معمل عن 85592 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد محمود جابر -  201

 ناصر توفيق محمد احمد/ بملك عقبه سيدى ناصر عزبة:  بجهة ، االلبان لتصنيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85600 برقم 20190709 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان عبدالحميد خميس رجب هشام -  202

 الحيوى عبدالسالم منصور محمد/ بملك القديم مصر بنك بجوار محمود احمد شارع:  بجهة ، اعالف تجارة

 تصدير عن 85620 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف اسماعيل احمد محمد -  203

 حسن على رمضان حنفى/ بملك مساعد كفر:  بجهة ، به المسموح حدود فى والقوانين للوائح طبقا

 مالبس عن 85649 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروينى حامد خميس محمد -  204

 رشوان على حسين خالد/ بملك الوكيل محمود ش 3/2 رقم عقار:  بجهة ، حريمى وطرح العسكرية المالبس فيماعدا

 عن 85671 برقم 20190715 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحيوى عبدالسالم قطب السعيد امل -  205

 الرحمانية ومدينة لمركز المحلية الوحده/ بملك 2 رقم محل القديمه التجارة مدرسة امام:  بجهة ، مكتبة

 عن 85675 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمنكى على عبدالعظيم على محمد -  206

 داغر احمد محمد جالل/ بملك شنديد:  بجهة ، ومخصبات وبذور وتقاوى مبيدات

 عن 85702 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى محمد محمد مبروك -  207

 الصعيدى محمد صبحى محمود/ بملك بورسعيد ش:  بجهة ، مسلح نجاره اعمال مقاوالت

 حظيرة عن 85736 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا احمد محمد فاطمه -  208

 البنا حارس محمد فتحى/ بملك الزراعية الجمعية بجوار اريمون:  بجهة ، مواشى

 عن 85747 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرشاوى مصطفى سعيد جيهان -  209

 مصطفى عبدالمنعم جيهان/ بملك االنعام ششت:  بجهة ، كهربائية ادوات

 عن 85748 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيوب عبدالكريم عبدالمولى محسن -  210

 عنب عبدالرازق محمود سامى/ بملك الوليد بن خالد ش:  بجهة ، اطفال احذية تجارة

 عن 85749 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق محمد عبدالعزيز منى -  211

 عبدالخالق محمد عبدالعزيز/ بملك الهوارى:  بجهة ، اعالف

 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالرحمن مختار عبدالرحمن مختار -  212

 الذهبى احمد محمد يحيي/ بملك الربدان شبراخيت:  بجهة ، وزيوت سيارات غيار قطع عن 85751

 عن 85790 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى متولى محمد ابراهيم -  213

 ابوجاد ابراهيم احمد سعاد/ بملك كشك عوض عزبة:  بجهة ، والبويات الحدايد تجارة

 85776 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر ابراهيم عبدالغفار الحسيني محمد -  214

 علي محمد السيد محمد/ بملك االبعاديه:  بجهة ، اسمده و بذور و مبيدات عن

 اعمال عن 85555 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد عادل عبدهللا -  215

 ابراهيم السيد عادل/ بملك بسنتواى عزب تبع منيسى حمد:  بجهة ، كهربائية

 عن 85567 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى عبداللطيف عطية شعبان -  216

 عباده محمود عبدالمطلب فيصل/ بملك قليشان:  بجهة ، مراتب مصنع

 مصنع عن 85568 برقم 20190702 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف احمد ابراهيم شريف -  217

 الشريف ذكى احمد ابراهيم/ بملك نكال جزيرة:  بجهة ، بالستيك

 مالبس عن 85585 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعم احمد احمد احمد كمال -  218

 سلطان محمد جمال/ بملك ابوشلوع محمود شارع من حسنى جواد شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 عن 85601 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف لطفى محمد فوزى محمود -  219

 شرف لطفى محمد فوزى/ بملك النصر كوم - شرف عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة



 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

 بجهة ، بقاله عن 85611 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عدس احمد فايزه -  220

 عيسى عدس احمد محمد/ بملك زبيده: 

 تجارة عن 79743 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود سيد سيف نانى -  221

 القرباتى سعد امين حماده/ بملك كامل مصطفى شارع 7:  بجهة ، ومراتب مفروشات

 حظيرة عن 85809 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى ابراهيم السيد الحسن -  222

 حجازى مصطفى عبدالحميد ناديه/ بملك بسنتواى عزب المائتين عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 85627 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عز حسانين حسانين عنتر مروه -  223

 احمد حافظ رجب منى/ بملك شنديد:  بجهة ، محمول خدمات

 عن 85662 برقم 20190714 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورالدين احمد حسنى ساهر -  224

 لذلك المنظمة والقوانين للوائح طبقا وذلك 36 فقره 6 والمجموعه 19 المجموعه فيماعدا السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد

 عفش عبدالمجيد حسن فاروق/ بملك الشعراوى متولى دمحم شارع:  بجهة ، والصادرات الوارادات على العامه الهيئه

 85667 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيشه عبدالفتاح محمود مجدى محمود -  225

 ابوعيشه عبدالفتاح محمود مجدى/ بملك رمسيس:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس عن

 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنديدى هنداوى عبدالحميد هنداوى فتحى -  226

 النشار عبدالجواد احمد سمير/ بملك البلد وسط حمام ابراك بقرية العمومى شارع:  بجهة ، بقاله عن 85689

 برقم 20190716 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل محروس عبدالرشيد محروس اشرف -  227

 الهيئة لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن 67853

 عصام/ بملك شلتوت الشيخ شارع:  بجهة ، زراعية مخصبات و وبذور وتقاوى -والواردات الصادرات على للرقابة العامة

 الجارحى عبدالعزيز عبدالحميد

 مبيدات عن 85708 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومه سعيد جادهللا محمد -  228

 على سعد عبدالعزيز ثروت/ بملك البحرى الحداد:  بجهة ، واسمده زراعيه

 ، بقاله عن 85712 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عمر عبداللطيف محمد -  229

 طه عمر عبداللطيف/ بملك القديم الكوبرى غزال زاوية:  بجهة

 عن 85714 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال عبدالعزيز محمد جمال -  230

 الجمال عبدالعزيز محمد بسيونى/ بملك نكال جزيرة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 برقم 20190718 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمسى السيد عبدالمطلب عبدالوهاب احمد -  231

 الجمسى السيد عبدالمطلب عبدالوهاب/ بملك سنطيس كفر الشرايب عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة عن 85716

 عن 85758 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى كامل رمضان حافظ -  232

 حماد عطية محمد محمد/ بملك قراقص البستان شارع 2 رقم العقار:  بجهة ، ومفروشات جاهزه مالبس

 عن 85773 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد علي رياض محمد -  233

 الشيخ عبدالمجيد محمد فايزه/  بملك عفان بن عثمان شارع من متفرع شارع:  بجهة ، ورقيه مخصبات و زراعيه مبيدات توزيع

 تجارة عن 85553 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيش على محمود رضا -  234

 متولى عبداللطيف السيده/ بملك اريمون العيساوية ع:  بجهة ، وقوارض حشرات ومكافحة منظفات وتوزيع

 عن 85566 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى محمد ابراهيم محمد -  235

 محمد عبدالعزيز سعيد احمد/ بملك مجاهد سيدى شارع 5:  بجهة ، خضروات

 ، صيدليه عن 85774 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حاتم طارق/د صيدلية -  236

 الشقرا عبدهللا كمال محمد/ بملك العيون:  بجهة



 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

 حظيرة عن 85792 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعامر محمد سعد محمد -  237

 ابوعامر محمد سعد/ بملك ديروط:  بجهة ، االلبان الدرار مواشى

 بقاله عن 85579 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم محمود احمد -  238

 احمد سيد ابراهيم محمود/ بملك الحجناية - الدلنجات مدخل:  بجهة ،

 عن 85580 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدهللا ذكى عطية وائل -  239

 حسن عبدهللا عبدالرحمن/ بملك - عقبه سيدى - قاسم حسن:  بجهة ، واسمده اعالف تجارة

 عن 85589 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرهود عبدالفتاح شافعى خميس -  240

 عبدالمحسن محمد كريمه/ بملك العمرية االرانب كوم:  بجهة ، سكريةالع المالبس عدا فيما مالبس محل

 حظيرة عن 79811 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللهلوبى محمد ابراهيم هويدا -  241

 سموكه عبدالصمد محمد عبدالصمد/ بملك موسى بنى منية:  بجهة ، االلبان وانتاج لتربية مواشى

 بيع عن 85634 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخيمر زيدان  بسيونى محمد -  242

 مخيمر زيدان بسيونى محمد بسيونى/ بملك الجمل موسى عزبة الكوبرى نزله:  بجهة ، زراعية ومخصبات اسمدة

 عن 85665 برقم 20190714 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيم رياض عبداللطيف صبرى -  243

 رحيم رياض عبداللطيف رياض/ بملك حفص:  بجهة ، سيارات معرض

 بيع عن 85685 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدد عطية احمد فرج عبدالوهاب -  244

 الدد عطية احمد فرج/ بملك الروقه:  بجهة ، اعالف

 عن 85686 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عبدالعزيز كارم رمضان -  245

 سابق محمد يحيى رشا/ بملك زبيده قرية:  بجهة ، يدوى نجاره ورشة

 حظيرة عن 85691 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعتر قطب نصر يحيى احمد -  246

 زعتر قطب نصر يحيى محمد/ بملك العنب نكال:  بجهة ، مواشى

 سوبر عن 85710 برقم 20190717 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحواقى محمد محمد بكر -  247

 الرشيدى عبدالمولى حامد/ بملك الرشيديه ترعه شارع:  بجهة ، ماركت

 عن 85711 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى خليل ابراهيم محمد -  248

 كيالنى على فتحى احمد/ بملك الجديد الموقف خلف9ش:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة مالبس مصنع

 عن 85746 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوانى منشاوى هنداوى اسماء -  249

 قطب عبدالباقى عبدالحليم حسنى/ بملك البارودى سامى محمود ش:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة

 عن 85763 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصوان شحاته حسنين شحاته فاطمه -  250

 النجار ايوب قطب هانم/ بملك العمومى العنب نكال:  بجهة ، وكهرباء فراشة

 حظيرة عن 85777 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللواتى السيد محمد مروه -  251

 ابوالعال احمد السيد ماجده/ بملك دينار ام دسونس:  بجهة ، مواشى

 مخبز عن 85565 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطية بركات على -  252

 ابراهيم عطية بركات باسم/ بملك الصفاصيف:  بجهة ، كامل آلى بلدى

 عن 85590 برقم 20190708 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحال هللا فتح فتحى محمد هانى -  253

 السعيد محمود/ بملك الجديد الكوبرى امام الجديده المنشية:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما ومفروشات جاهزه مالبس تجارة

 على النونبى



 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

 حظيرة عن 85602 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى سعد محمد احمد -  254

 الطنطاوى سعد محمد/ بملك راغب منشأة:  بجهة ، مواشى

 زيوت عن 85807 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليبه السيد بشير محمد -  255

 مصطفى شوقى احمد/ بملك الفرناويه بحرى حسين عبدالجواد كوبرى:  بجهة ، وشحوم

 عن 85577 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم احمد مصباح محمد مصباح -  256

 عبدالهادى محمود صبرى/ بملك العمومى شنديد:  بجهة ، رخام ورشة

 محل عن 85624 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده سليمان ابراهيم انور -  257

 بالل السيد عبدالمنعم محمد/ بملك الدينى المعهد ش من شبرا سالم صالح ش:  بجهة ، لالسماك وشوايه ومقاليه اسماك

 عن 85643 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوبه محمد عبدالقوى مسعد -  258

 ابوعجيله محمد ابوعجيله اسماعيل/ بملك نديبه - الغاللبه:  بجهة ، مصاعد ومهمات عمومية مقاوالت

 مكتب عن 85652 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكرم فتحى احمد محمد -  259

 مكرم فتحى احمد امجد/ بملك التوبه جامع بجوار عرابى احمد ش:  بجهة ، حكوميه مقاوالت

 سوبر عن 85668 برقم 20190715 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد على عبدالاله -  260

 مراد على عبدالواحد محمد/ بملك بسنتواى ع الفرنساوية بحرى:  بجهة ، غذائيه مواد ماركت

 عن 85669 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرقر عبدالعزيز محمد كمال احمد -  261

 قرقر عبدالعزيز محمد كمال محمود/ بملك الوكيل ع:  بجهة ، وشحوم زيوت

 ورشه عن 85706 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى السيد خميس السيد -  262

 دمنهور ومدينة لمركز المحلية الوحدة/ بملك ابوالريش كوبرى مساكن اسفل 1بلوك 5محل سعد عزبة:  بجهة ، سيارات اصالح

 عن 85741 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى محمود ابراهيم محمود -  263

 السعداوى محمود ابراهيم/ بملك سنباده:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85756 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسال هللا رزق بربرى محمد -  264

 علوانى عبدالمولى عبدالوكيل ايمن/ بملك البلد الشوكه:  بجهة ، ودواجن اعالف توكيالت

 عن 85761 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود امام انور محمد -  265

 عبدالعزيز توفيق عمرو/ بملك عثمان العزيز شارع شبرا:  بجهة ، ومجمدات مشويات

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سارى عبدالكريم حمدى احمد مهندس) للمقاوالت سارى -  266

 سارى عبدالعال عبدالكريم حمدى/ بملك اشليمه:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب عن 85782 برقم 20190728

 مخبز عن 85591 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرايس حسن رياض صباح -  267

 محروس على احمد صالح/ بملك الضهرية:  بجهة ، سياحى

 عن 85803 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف محمد محسن ياسمين -  268

 ابراهيم انور محسن/ بملك كرم مشتل الجيش شارع11 العقار:  بجهة ، وماكوالت وبارده ساخنه مشروبات

 مالبس عن 85805 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالعزيز حسن محمود -  269

 الحناوى طلبه ابراهيم طلبه اميرة/ بملك عقبة سيدى عبدالعزيز عزبة:  بجهة ، ومفروشات العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة

 عن 85593 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  احمد زكريا محمد حسن محمد -  270

 الساخى امين نشأت احمد/ بملك الجديد الكفر:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، صيدلية عن 85608 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخه هاجر/ د صيدلية -  271

 الشيخه احمد محمد عرفات/ بملك محرم احمد مدرسة خلف ابوالريش - الكورنيش شارع:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85604 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الربيعى السيد رمزى محمود هشام -  272

 الربيعى رمزى محمود تامر/ بملك السوق شارع من متفرع الهدايا شارع:  بجهة ، تجميل ومستحضرات مكياجات

 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدالى محمد على السالم عبد العال عبد عزت -  273

 الخولى رشاد الدين صالح/  بملك العنب نكال التنمية بنك شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس عن 85621

 تجارة عن 85659 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرومى ابراهيم صالح محمود -  274

 الرومى ابراهيم صالح/ بملك الروضه شارع من متفرع الراشدين الخلفاء:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزه مالبس

 عن 85670 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى حسن حميده فايز حميده -  275

 عوض ابراهيم عبدالمقصود/ بملك عقبه سيدى:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 85676 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمر حسن السعداوى عادل محمود -  276

 سالم حموده عبدالعظيم عبدالواحد/ بملك العام المستشفى بجوار ابوشلوع محمود امتداد شارع:  بجهة ، طبية مستلزمات

 مالبس عن 85704 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد راغب عبدالشهيد حنان -  277

 محمد ابوالسعود اكرم/ بملك شنديد االحمديه:  بجهة ، ومفروشات العسكرية المالبس فيماعدا

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ومستحضرات الغذائية والمكمالت البيطرية االدوية وتسويق وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشركاه ابراهيم رياض ابراهيم -  1

   مالها ،رأس   الغير لدى والتصنيع التجارية والتوكيالت الطبية والمستلزمات االطفال والبان الطبية واالعشاب التجميل

 الغذائية والمكمالت البيطرية االدوية وتسويق وتوزيع تجارة عن ، 85632 برقم 20190710 فى ،قيدت 16000.000

:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع التجارية والتوكيالت الطبية والمستلزمات االطفال والبان الطبية واالعشاب التجميل ومستحضرات

 عوض عبدالمنعم سعيد سمير/ بملك ابوشادى قهوه بجوار

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190701 تاريخ وفى ،   82767:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العكب عثمان محروس احمد رمضان   - 1

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   79078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دله ابو العال ابو محمد مصطفى   - 2

 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 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

   20190701 تاريخ وفى ،   79078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   دله ابو العال ابو محمد مصطفى)  الزراعيه دله   - 3

 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   54936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات ابراهيم محمد رقيه   - 4

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   54936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات ابراهيم محمد رقيه   - 5

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   73397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطية ابراهيم عطية بركات   - 6

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   80696:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االصالبى محمد حامد محمد رجب   - 7

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   67965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى جاد السيد جابر   - 8

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   72407:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رافع عبدالقادر محمود هانى   - 9

 0 التجارة لترك القيد هذا شطب تم

 تاريخ وفى ،   71488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   مقلد شحاته احمد رزق)  الحديث المنزل لمستلزمات مقلد مول   - 10

 71488 تابع برقم والمقيد 1992 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20190702

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ ىوف ،   72407:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رافع عبدالقادر محمود هانى   - 11

 0 التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   25342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مغيب زيد ابو محمود عبدالمنعم   - 12

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   83008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحبال مصطفى احمد السيد ابراهيم   - 13

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   85257:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب رمضان محمد عبدالوهاب امير   - 14

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   47390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم بدوى محمد فاديه   - 15

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   78029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المدبولى عبدالواحد محمود اكرم   - 16

 78029 تابع برقم والمقيد 2466 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   71347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى محمد محمود جابر   - 17

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   85128:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر هللا فتح فايز حنان   - 18

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   52099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش ابراهيم شاكر ابراهيم   - 19

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   37221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الواحد عبد العزيز عبد موسى   - 20

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   82518:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدران ابراهيم كامل محمد زياد   - 21

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   64648:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال محمد السيد عاطف   - 22

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   58534:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدالرحمنع متولى السعيد احمد   - 23

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   63265:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصفتي محمد احمد محمود احمد   - 24

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20190710 تاريخ وفى ،   59349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامى نصر الدين نصر محمد سمير   - 25

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   41317:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضيف على احمد سميحة   - 26

 التجارة لترك نهائيا شطبا السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   79207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد السيد رمضان محمد   - 27

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20190710 تاريخ وفى ،   50505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاعر محمد عبدالفتاح عبدالناصر   - 28

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   73378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرمادى على احمد عبدالمقصود محمود   - 29

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   58747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفيومى   حسين  محمد   السعيد   - 30

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   57573:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحرفه فريد محمد فريزه   - 31

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   73597:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حشيش احمد محمد نجوى   - 32

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   37135:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد   - 33

 37135 تابع برقم والمقيد 1181 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   59829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل حسين المقصود عبد منى   - 34

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   75648:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االسكندرانى كمال الشحات حسن   - 35

 75648 تابع برقم والمقيد 2610 برقم المودع الفرع هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   60855:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشبل محمود حمدهللا عبدالاله   - 36

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   61223:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالحافظ محمد محمد   - 37

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   63030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر عبدالوهاب محمود عنايات   - 38

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   81705:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه عوض ابراهيم سامى محمد   - 39

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   62753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يس عبداللطيف/  د صيدلية   - 40

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

   20190716 تاريخ وفى ،   82274:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشمونى الرازق عبد محمد عوض العظيم عبد   - 41

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   69536:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس عبدالقادر عبدالعليم فاطمة   - 42

 النشاط النعدام القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   62753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه عبداللطيف الدكتور صيدليه   - 43

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   54375:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجنادى محمد مصطفى السيد   - 44

 نهائيا التجاره لترك وذلك القيد هذا طبش تم  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   79171:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوفاطمه ذكى ابراهيم كريم   - 45

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   50636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان الزين محمد   - 46

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   36985:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالدايم منصور عبدهللا محمود   - 47

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   58939:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهليهى محمود محمد معوض   - 48

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   82422:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى حواش محمود هدايه   - 49

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   52154:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مخيمر  دياب زيدان رضا   - 50

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   65007:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شويل محمد السيد محمد   - 51

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   69583:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين مشرف محمد االنصارى   - 52

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   59785:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هيبه الحميد عبد محمد سوزانه   - 53

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   80428:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مطر عطية عطية عاطف احمد   - 54

 نهائيا التجارة لتركه شطب القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   76907:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوطالب محمد عبده ابراهيم ياسر   - 55

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   81095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فوزى جمال فوزى   - 56

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم



 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

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   73131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهباب فتحى عرفه غندور   - 57

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   66016:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االزعر ابراهيم ابراهيم كمال حنان   - 58

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   60382:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدي عزوز حمزه محمد   - 59

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   84569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم احمد عبدالقادر محمد   - 60

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   67840:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عقل عوض رمضان رجب   - 61

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   84983:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسن مسعود سنيوره   - 62

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20190728 تاريخ وفى ،   85454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بصل عطية السيد الدين محى السيد جمال   - 63

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   75074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى على محمد سامى احمد   - 64

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   77779:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر متولى السيد ابراهيم شريف   - 65

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   77779:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر متولى السيد ابراهيم شريف   - 66

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   39516:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم احمد سعيد   - 67

 التاجر لوفاه 44277 رقم محو بامر ذلك و 29/7/2019في 444رقم بااليداع القيد هذا

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   73879:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درغام ابوزيد يوسف محمد ناهد   - 68

 التجاره لترك هذا و 29/7/2019 بتاريخ 447 برقم اودع و44280 بامر القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   69515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمسى على محمد على   - 69

 التجاره لترك ذلك و 29/7/2019 بتاريخ 451 برقم اودع و 44284بامر القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   76005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شيبه عبدالسالم عبدالعزيز عالء   - 70

 التجاره لترك ذلك و 29/7/2019 بتاريخ 450 برقم اودع و 44283بامر القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   74672:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن على رمضان حنفى   - 71

 التجاره لترك 29/7/2019 بتاريخ 446 برقم اودع و 44279 محو بامر القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   65384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر ابوالمعاطي مرشدي محمد   - 72

 التجاره لترك ذلك و 29/7/2019 بتاريخ 445 الرقم هذا اودع و 42277 محو بامر القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   74470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى ابوالعز محمد عديله   - 73

 التجاره لترك هذا و 29/7/2019 بتاريخ 448 برقم اودع و 44281 بامر القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   82254:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبيب محجوب محمد محجوب   - 74

 التجاره لترك ذلك و 29/7/2019 بتاريخ 449 برقم اودع و 44282 بامر القيد هذا شطب تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   76740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى جمعه ابراهيم شعبان اسماء   - 75

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   62517:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قموره محمد عبدالحميد مجدى   - 76

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   51221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صهوان ابراهيم برهامى محمود   - 77

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   62517:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قموره محمد عبدالحميد مجدى   - 78

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   75243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بالل عبدالمقصود شفيق احمد   - 79

 0 الفرع هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   63005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهاوي السيد الدين محي خالد   - 80

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   63005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهاوي السيد الدين محي خالد   - 81

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   73380:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البربرى على محمد يوسف محمد   - 82

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  84237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغرباوي محمد شفيق محمد شريف -  1

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

 ، تاريخ وفي  71488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   مقلد شحاته احمد رزق)  الحديث المنزل لمستلزمات مقلد مول -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  71488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مقلد شحاته احمد رزق -  3

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  82366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطية عبدهللا رشاد طارق -  4

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل مت  20190702 ، تاريخ وفي  72492 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه الحميد عبد ابراهيم محمد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  73891 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد سيد عبدهللا هشام -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  20190702 ، تاريخ وفي  73891 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   المحمول لخدمات االشقر)  احمد سيد سيد عبدهللا هشام -  7

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



 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

 المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  78408 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالدايم عسران مصطفى طه هانى -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  84729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى السيد ابراهيم ناديه -  9

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  80379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلتوت عبدالمطلب مصطفى رشاد -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  84733 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العتريس السيد محمود احمد محمد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  63136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفيفي ابراهيم عبدالحميد ابراهيم -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  81299 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود ابراهيم محمود -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  67157 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمدم عبدالعال محمد رضا -  14

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  29948 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحاوى السيد جابر احمد -  15

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  82925 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحوشى سالم يحيى مصطفى -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  58038 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمسيح دانيال وهبه سامح -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  69252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القمحاوى مصطفى خالد محمد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  77955 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر محمد محمد على عائشه -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  79148 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفحل سعد ناجى عيد احمد -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  74026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى يوسف صابر الرجال عز -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  85151 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد خليفه عبدالعظيم اسامه -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  81309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عشيش عبدالجواد محمد ماهر -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  85055 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النمس على حسن خالد -  24

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  74544 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زعيتر سرور احمد محمد اسماعيل -  25

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  61161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد الحميد عبد ابراهيم محمد هشام -  26

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

 رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  85219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيدان مبارك عبداللطيف فوزى اسماعيل -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  54161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر عبدالحفيظ محمد وجيهه -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  72379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض الصافى فتحى عبدالستار -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  75647 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وقيع حسن اسماعيل سعد عادل -  30

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

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  69242 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عساكر قطب حبشى اشرف -  31

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

 رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  37135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  32

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  54594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم سعيد سلوى -  33

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  81190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم عبدالرحمن احمد هناء -  34

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  37135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  35

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  51255 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نديم حسن احمد محمد -  36

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  73773 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرفات عبدالوهاب محمد عبدالرؤف سعيد -  37

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

 المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  78891 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قرواش هللا جاد محمد ضيف ضيف -  38

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

 رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  79609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطار اليزيد ابو محمد محمد اليزيد ابو -  39

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

 ، تاريخ وفي  79609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   العطار اليزيد ابو محمد محمد اليزيد ابو)  الصناعية للمنظفات العطار -  40

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  67217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرعى عطيه محمد عادل -  41

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  84863 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والى شمس محمود عبدالسيد احمد -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  85656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جويده احمد السعيد احمد محمود -  43

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  85129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النحال عبدهللا على عبدهللا -  44

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  80729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزيات جبر الحميد عبد على مصطفى -  45

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  85346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مقلد احمد انور ابراهيم انور -  46

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

 رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  80180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين ابراهيم عبدالمنعم عبدالسالم فرج -  47

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  85568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشريف احمد ابراهيم شريف -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  76233 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصباح خميس عبدهللا احمد -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  62841 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حشيش ابراهيم عبدالقادر شاديه -  50

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  62723 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مدكور السيد عبدالاله الشحات -  51

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  54161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر عبدالحفيظ محمد وجيهه -  52

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  70097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رفاعى طه عادل محمود -  53

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  70097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لالستيراد رفاعى عادل محمود - آر ام -  54

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  72768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى محمد احمد اسالم -  55

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  68441 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان عبدهللا سعد كمال -  56

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  77061 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوبكر مصطفى احمد سعد -  57

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  74838 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دويدار محمود عبدالعزيز على -  58

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  79762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على محمد محمود -  59

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  75507 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت السيد عبدالمحسن مراد -  60

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  83951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوجبل عبدالحليم عبدربه اسماء -  61

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  69671 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض السيد حمدم صبرى -  62

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  83802 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درغام احمد صبرى احمد -  63

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  77416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعى ابراهيم محمد دينا -  64

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  70771 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الداعر حسين عباس بيلى عزيزه -  65

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  34747 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب عبدهللا زكريا -  66

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  85708 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلومه سعيد جادهللا محمد -  67

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  81326 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا واعر صالح -  68

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال أسر تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  85774 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حاتم طارق/د صيدلية -  69

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  84003 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نواطير هللا ضيف عبدهللا عادل اسامه -  70

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  79003 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالريش محمود محمد محمود -  71

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  79113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد على بسيونى على -  72

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  85677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزعويلى سعد محمد صبرى -  73

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  61690 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات عبدالقادر حسن فوزيه -  74

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد محمد عبدالعزيز اشرف -  1

 عامر محمد محمد عبدالعزيز محمد/ بملك العمالية المساكن خلف البارود ايتاى غرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب احمد عبدالفتاح نجالء -  2

 مبروك محمد عبدهللا محمد عصام/ بملك خمارة ،:   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 20190701 تاريخ وفي 85556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده احمد السعيد احمد محمد -  3

 المعداوى على على فوزية/ بملك الفاتح محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 80348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم بسيونى سمير -  4

 قاسم عبدالسالم محمد عاطف عمرو/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 80348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم بسيونى سمير -  5

 قاسم عبدالسالم محمد عاطف عمرو/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 80348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر ابراهيم بسيونى سمير)  الزراعيه والحاصالت الحبوب لتجارة بدر -  6

 قاسم عبدالسالم محمد عاطف عمرو/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس على عبدالصادق اسماعيل شامه -  7

 سكران محمود عبدالمولى عبدالسيد/ بملك عقبه سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحمد محمد محروس محمد -  8

 حميد ابراهيم محمود امال/ بملك فرنوى محلة ،:   الـتأشير

،  العنوان يلتعد تم 20190701 تاريخ وفي 85561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالمقصود محمود ياسر -  9

 صالح محمود صبرى سمير/ بملك الكهرباء شركة بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيش على محمود رضا -  10

 متولى عبداللطيف السيده/ بملك اريمون العيساوية ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد حسن احمد -  11

 عوده خميس ايمن/ بملك السالم شارع الصناعية المدينة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد/ د صيدلية -  12

 مندور ابراهيم على ابراهيم/ بملك الصدر مستشفى خلف المعز شارع من شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عادل عبدهللا -  13

  ابراهيم السيد عادل/ بملك بسنتواى عزب تبع منيسى حمد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد عبدالاله محمد رمضان -  14

 حشيش سليمان فتحى امل/ بملك دمسنا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى محمد حسن محمد -  15

 ابويوسف عبدالفتاح ابراهيم هدى/ بملك عبدالجواد كوبرى الفرنساوية خط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبداللطيف عطية شعبان -  16

 عباده محمود عبدالمطلب فيصل/ بملك قليشان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد ابراهيم شريف -  17

 الشريف ذكى احمد ابراهيم/ بملك نكال جزيرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ يوف 85565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطية بركات على -  18

  ابراهيم عطية بركات باسم/ بملك الصفاصيف ،:   الـتأشير

 تم 20190702 تاريخ وفي 85570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجوه حسن عبدالمعطى هشام - والعالفه للبقاله عجوه -  19

 شمعه عبدالوهاب عبدالمنعم/ بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 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 20190702 تاريخ وفي 71488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد شحاته احمد رزق -  20

 مع كهربائيه ادوات بيع/ ليصبح 71488 تابع برقم والمقيد 1992 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 المحل هذا الغاء

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خليفه عبدالعظيم اسامه -  21

 احمد سيد خليفه عبدالعظيم عماد/ بملك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد ابراهيم محمد -  22

  محمد عبدالعزيز سعيد احمد/ بملك مجاهد سيدى شارع 5 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسن عطا صالح سعد -  23

 رزق عبدالحميد محمد/ بملك الطبى المركز شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمد عبده سعيد جميل -  24

 السعداوى عبده زيدان عبده/ بملك سنهور قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 85571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى احمد عبدالفتاح احمد -  25

 الضالع عباس مرسى/ بملك الحضانه بجوار البارود ايتاى شبراخيت طريق اول ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 80379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت عبدالمطلب مصطفى رشاد -  26

 شلتوت مصطفى رشاد محمد/ بملك القريه مسجد بجوار الحجنايه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 81299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود ابراهيم محمود -  27

 على محمود ابراهيم محمود محمد/ بملك الرحمانية جزيرة 7 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 85573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالسالم سعد محمد حمزه -  28

 صبره ابراهيم محمد احمد/ بملك شبرا المقريزى شارع امتداد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 85574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى حسن زكى حماده -  29

 سليمان شكرى محمود سليمان/ بملك القرنين - رضوان مسعود عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 85575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوير احمد محمد نزيهه -  30

 نوير احمد محمد عبده/ بملك االربعين حى من متفرع الثورة ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 85572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زريبه محمد السيد اسماعيل رانيا -  31

 زريبه السيد محمد السيد اسماعيل/ بملك العيون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالشافى محمد اسالم -  32

 سرحان محمد عبدالشافى محمد/ بملك قادوس قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدهللا ذكى عطية وائل -  33

 حسن عبدهللا عبدالرحمن/ بملك - عقبه سيدى - قاسم حسن ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 84533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعزيز شحات راضى -  34

 على ابراهيم عبدالعزيز شحات/ بملك االبقعين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدهللا موسى قدرى -  35

  سليمان عبدهللا موسى/ بملك االبقعين السعداوى عزبه - عيسى حوش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 78029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى عبدالواحد محمود اكرم -  36

/ ملك البارود ايتاى - الخوالد بقرية كائن الزراعيه الحاصالت وتعبئه فرز محطة اخر رئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 دمنهور تجارى سجل 78029 تابع برقم وقيد 2466 برقم اودع الغرباوى محمد شفيق عادل شفيق



 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 20190704 تاريخ وفي 84533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعزيز شحات راضى -  37

 اودع على ابراهيم عبدالعزيز شحات/ بملك االبقعين قرية عيسى حوش مركز كائن مواشى حظيرة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 84533 تابع برقم وقيد 4209 برقم

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85582    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلول عبدالعال محمد عبدالعال جمال -  38

 حسن على سميرة/ بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد مصباح محمد مصباح -  39

 عبدالهادى محمود صبرى/ بملك العمومى شنديد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان يوسف عبدالفتاح يوسف -  40

 عامر هنداوى عامر محمد/ بملك البارود ايتاى مركز الخوالد مدخل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود احمد -  41

 احمد سيد ابراهيم محمود/ بملك الحجناية - الدلنجات مدخل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 85578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالمجيد محمود الشحات -  42

 عبدالحميد عبدالمجيد سعد/ بملك العمومى االوقاف منشية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان يوسف عبدالفتاح يوسف -  43

 مركز الخوالد مدخل ليصبح 67144 تابع برقم والمقيد 1343 برقم المودع االخر الرئيسى المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 زراعيه حاصالت تجميد ثالجة/ للى نشاطه عامروتعدي هنداوى عامر محمد/ بملك البارود ايتاى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حارس محمد -  44

 العيسوى عطية حسنى نها/ بملك زرقون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعم احمد احمد احمد كمال -  45

 سلطان محمد جمال/ بملك ابوشلوع محمود شارع من حسنى جواد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى محمود رفعت محمد محمود -  46

 سارى محمد محمود زهنى/ بملك فزارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد حسن السيد هانى -  47

 سليمان السيد السيد/ بملك القديم المحمودية شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 84113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بشير سعيد ابراهيم -  48

 كرم النوام محمد/بملك سيناء طور شارع من المهندس الطحان شارع شبرا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى احمد عبدهللا محمد هانى -  49

 مرعى عبدهللا احمد ايمان/ بملك خماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود عبدالفتاح شافعى خميس -  50

 عبدالمحسن محمد كريمه/ بملك العمرية االرانب كوم ،:   الـتأشير وصف

 والجرارات الزراعية واالالت والصناديق وكبائن السيارات غيار وقطع السيارات لتجارة دياب - دياب سعد ابراهيم محمد -  51

 شارع 31 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية

 ادريس على فوزى/ بملك الدر شجرة من الحرية

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 85641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للخزف الشهاوى - محمد الشهاوى مبروك السيد -  52

 خميس محمد على محمد/ بملك سنهور نفره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85592    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد محمود جابر -  53

 ناصر توفيق محمد احمد/ بملك عقبه سيدى ناصر عزبة ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريطم محمود محمود اسامه -  54

 السواحلى محمد زكى صبحى اسامه/ بملك النهضه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 84791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالعظيم طارق منال -  55

 الفقى ابراهيم عبدالعليم محمد كامل/ بملك سكنيده قرية الفقى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى احمد سيد النص محمد -  56

 ابوالرجاله محمد فوزى امل/ بملك االهلى البنك امام الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ملوك محمد سعد احمد -  57

 البكاتوشى على عبدالمنعم عبدالعزيز/ بملك دمتيوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداوى على رجب عبدالهادى هادى -  58

 الداوى على رجب عبدالهادى/ بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال هللا فتح فتحى محمد هانى -  59

 على النونبى السعيد محمود/ بملك الجديد الكوبرى امام الجديده المنشية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرايس حسن رياض صباح -  60

 محروس على احمد صالح/ بملك الضهرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 85593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكريا محمد حسن محمد -  61

 الساخى امين نشأت احمد/ بملك الجديد الكفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات حسن محمد محمود سعد -  62

 حسن محمد محمود/ بملك قابيل عزب قنديل على عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بديوى ابراهيم ابراهيم شريف -  63

 عبدالغنى على محمد السعيد محمد/ بملك قطب السيد شارع شبرا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهانى عمر محمود على ابوالنصر على -  64

 حامد سعد ابراهيم السيد/ بملك بويط قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى عبداللطيف رجب محمد -  65

 المسيرى محمد عبداللطيف رجب/ بملك كرم مشتل - عاشور شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخوخه احمد ابراهيم على مصطفى -  66

 ابوخوخه احمد ابراهيم على/ بملك هالل بنى كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عدس احمد فايزه -  67

 عيسى عدس احمد محمد/ بملك زبيده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 65664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام عبدالعزيز عبدالعظيم عبدالمنعم -  68

 بملكه عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى سعد محمد احمد -  69

 الطنطاوى سعد محمد/ بملك راغب منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه هاجر/ د صيدلية -  70

 الشيخه احمد محمد فاتعر/ بملك محرم احمد مدرسة خلف ابوالريش - الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسينى هللا فتح عبدهللا احمد -  71

 خاطر احمد احمد/ بملك زهران عبدالفتاح الشهيد ش ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربيعى السيد رمزى محمود هشام -  72

 الربيعى رمزى محمود تامر/ بملك السوق شارع من متفرع الهدايا شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبدالحميد خميس رجب هشام -  73

 الحيوى عبدالسالم منصور محمد/ بملك القديم مصر بنك بجوار محمود احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف لطفى محمد فوزى محمود -  74

 شرف لطفى محمد فوزى/ بملك النصر كوم - شرف عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صدقه خليل صالح عزالدين احمد -  75

 عبدالنبى محمد حماده/ بملك ابوشادى امام الجمهورية ش من متفرع ابوالفتوح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 85609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحيمى محمود محمد ماجده -  76

 سالمه على حسن على/ بملك عمر سيدى - الغفراء حارة 9 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمير سيد مجدى احمد -  77

 شرف محمد السيد محمود/ بملك والمروه الصفا ش 25 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 59633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس محمد احمد جابر -  78

 الزلبانى نعيم محمد فتحيه/ بملك ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى المعطى عبد حسن محمد ايمن -  79

 البحيرى الواحد عبد محمد/  بملك المجلده شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران ابراهيم كامل محمد احمد -  80

 النشرتى على عبدالغنى اسالم/ بملك الجديده االمن مديرية امام الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده سليمان ابراهيم انور -  81

 بالل السيد عبدالمنعم محمد/ بملك الدينى المعهد ش من شبرا سالم صالح ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم احمد على محمد -  82

 ابراهيم احمد على سوسن/ بملك السيارات لتجارة االمل معرض بجوار الشاذلى عبدالسالم ش من الندى قطر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى ابراهيم محمد داليا -  83

 جوهر ابراهيم حسنيه/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالسالم محمود عبدالرحمن -  84

 سالمه محمود عبدالرحمن هشام/ بملك العام المستشفى خلف الدولى الطريق بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 79811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللهلوبى محمد ابراهيم هويدا -  85

 موسى بنى منية دمنهور مركز كائن االلبان وانتاج الماشيه لتربية مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 79811 تابع رقم وقيد 4325 برقم اودع سموكه عبدالصمد محمد عبدالصمد/ بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف اسماعيل احمد محمد -  86

 حسن على رمضان حنفى/ بملك مساعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قضيب حسن عبدالمنعم محمد سامى -  87

 بركات محمد السيد منى/ بملك الدفراوى تقسيم شبرا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر الشيخ حمد محمد هدى -  88

 الطباخ محمد مصطفى مصطفى/ بملك المكرونة مصنع خلف الشاذلى عبدالسالم شارع ،:   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 20190710 تاريخ وفي 85628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدالسالم عبدالمنعم عاصم -  89

 ونجاه عبدالصمد عبدالسالم عبدالمنعم/ بملك عدس سيدى بوابه امام شعبان سيدى شارع االبراهيمية عمارة ،:   الـتأشير وصف

 ابوالسعد عوض رمضان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمود على محمود -  90

 عبداللطيف حسين احمد/  بملك حفص قرية عيسى حوش طريق من المتفرع البوسطه طريق الجديده هوارة عزبة ،:   الـتأشير

 الصافى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 79811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللهلوبى محمد ابراهيم هويدا -  91

 سموكه عبدالصمد محمد عبدالصمد/ بملك موسى بنى منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى السيد حسن السيد -  92

 المدبولى محمد عمر ايمن/  بملك التوفيقيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخربتاوى القادر عبد الزناتى محمد -  93

 عطا ابراهيم محمد جمال/  بملك بحرى السولم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد سالمه اسماعيل احمد -  94

 الغنيمى محمد عبدالفتاح رجب/ بملك فهمى اسماء ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد عبدهللا ابراهيم -  95

 درويش عبدهللا عبدهللا/ بملك قراقص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف مرسى فكرى محمد -  96

 ادريس ابراهيم سعد احسان/ بملك سكنيده تبع الدرايسه ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر زيدان  بسيونى محمد -  97

 مخيمر زيدان بسيونى محمد بسيونى/ بملك الجمل موسى عزبة الكوبرى نزله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عز حسانين حسانين عنتر مروه -  98

 احمد حافظ رجب منى/ بملك شنديد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوين محمد ابراهيم نشأت -  99

 نوير احمد محمد عبده/ بملك محمود احمد شارع من االربعين حى الثورة شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليسى حسن حسان حمدى -  100

 عتمان محمد عبدالهادى/ بملك جنبواى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى حسن محمد هشام -  101

 الشابورى حسن محمد/  بملك حنفى كوبر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 85621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى محمد على السالم عبد العال عبد عزت -  102

 الخولى رشاد الدين صالح/  بملك العنب نكال التنمية بنك شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعال عبدالغنى نجوى -  103

 الدخس على عبدالمنعم واعر/ بملك السبيل عزبة مرقص ساحل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 81502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه محمد على بهية -  104

 شيبه محمد على فوزى/ بملك قرطسا شيبه عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 61436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم الدين بهاء/  د صيدلية -  105

 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  106

 صقر السيد محمد/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 73773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عبدالوهاب محمد عبدالرؤف سعيد -  107

/ عبدالناصربملك جمال شارع كائن اعالف واضافات اعالف بيع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 73773 تابع برقم وقيد 4360 برقم اودع الشاذلى محمد سعد سعد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 81502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه محمد على بهيه -  108

 محمد على فوزى/ بملك دمنهور مركز - قرطسا - شيبه عزبة كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 81502 تابع برقم وقيد 4347 برقم اودع شيبه

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 84945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالرؤف محمد باسم -  109

 اللبنى الطاهر محمد ورثة/ بملك شلتوت الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد خليل عبده محمد حماده -  110

 فايد قاسم عوض رشاد/ بملك المنيا نظارة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 37135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  111

 دقيق مستودع/ الى 37135 تابع برقم والمقيد 1181 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 المحل هذا الغاء مع ابراهيم سيد/ بملك لطيع عمر عزبة/ الى عنوانه وتعديل بالقطاعى

 تم 20190711 تاريخ وفي 61436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب علي السالم عبد الدين بهاء/  الدكتور صيدلية -  112

 برقم اودع المدبولى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم/ بملك الخوالد قرية كائن صيدليه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 61436 تابع برقم وقيد 4369

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل محمد محمد جمال -  113

 سعد احمد عبدهللا حنان/ بملك القديم المحكمة شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوبه محمد عبدالقوى مسعد -  114

 ابوعجيله محمد ابوعجيله اسماعيل/ بملك نديبه - الغاللبه ،:   رالـتأشي

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسين عبدالسالم محمد سهام -  115

 الدهشورى محمد السيد احمد/ بملك البهى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 73773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عبدالوهاب محمد عبدالرؤف سعيد -  116

 الشاذلى محمد سعد سعد/ بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 37135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  117

 ابراهيم سيد/ بملك لطيع عمر عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 37135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  118

 ابوحالوه عبدالعليم/ بملك حفص ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناموس على مصطفى ياسين محمد -  119

 داود سليمان عبدالجواد شربات/ بملك معنيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 85638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب احمد مدحت سالم -  120

 رجب احمد مدحت/  بملك الشوكه تبع طلبه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى حامد عبده جميل -  121

 المزيودى محمود كمال احمد فاتن/ بملك الصدر مستشفى خلف ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم رياض عبداللطيف صبرى -  122

 رحيم رياض عبداللطيف رياض/ بملك حفص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 75648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسكندرانى كمال الشحات حسن -  123

 الخميسى خليل بدوى نعمات/ بملك االرز مضرب خلف شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 75648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسكندرانى كمال الشحات حسن -  124

/  بملك االرز مضرب سور شارع/ ليصبح 75648 تابع برقم والمقيد 2610 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الفرع هذا الغاء مع ربيع حرب محمد احمد

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده احمد السعيد احمد محمود -  125

 المعداوى على على فوزيه/ بملك الفاتح محمد ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 73774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى زكى عبدالمنعم يوسف -  126

 الغرباوى زكى عبدالمنعم/ بملك قراقص ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالمنعم جمعه -  127

 عبدالرحيم عبدالرزاق محمد كوثر/ بملك الحريه صفط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 85661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغذائية المواد لتعبئه االمل) ابوطالب شكر الدين محى امل -  128

 ابوطالب شعبان صبحى/ بملك يمونار سندرينا تبع عبدالعاطى فتحى عزبه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714

 فوده

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمجيد توفيق عبدالنبى محمود -  129

 على عبدالمجيد توفيق عبدالنبى/ بملك ابوالشقاف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 82366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدهللا رشاد طارق -  130

 عبدالحميد فوزى اشرف محمد/ بملك ابوالشقاف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى حامد خميس محمد -  131

 رشوان على حسين خالد/ بملك الوكيل محمود ش 3/2 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين محمد خالد -  132

 ابراهيم حسين محمد/ بملك ابوخراش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان على حسين خالد -  133

 الروينى حامد خميس محمد/ بملك قرطسا الخيرى ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين احمد حسنى ساهر -  134

 عفش عبدالمجيد حسن فاروق/ بملك الشعراوى متولى محمد شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبارى عبدالوكيل عبدالبارى على -  135

 عبدالبارى عبدالوكيل عبدالبارى/ بملك فهمى عبدالواحد ش ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات حسين حسنى نصره -  136

 محمد ابراهيم خميس/  بملك البطاط ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نحله احمد سيد رمضان السيد -  137

 نعيم حسنين وائل/ بملك العسكرية الثانوية شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عبدالعليم لطفى حصافى -  138

 عبدالمولى السيد زينب/ بملك االوقاف منشاه تبع ابوخليفه قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرومى ابراهيم صالح محمود -  139

 الرومى ابراهيم صالح/ بملك الروضه شارع من متفرع الراشدين الخلفاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالسالم على احمد -  140

 ومحمد بركات عبدالسالم عالء وعبير جاهين احمد عزة/ بملك الجيش فرن ارض سابقا دسوق موقف مساكن خلف ،:   الـتأشير

 بركات عالء

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم فتحى احمد محمد -  141

 مكرم فتحى احمد امجد/ بملك التوبه جامع بجوار عرابى احمد ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عمر عبدالحليم هناء -  142

 عطيه عمر محمد على/ بملك اريمون الدينى المعهد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير ابراهيم كمال ليلى -  143

 عيسى عبدالحليم مصليحى برنس/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 85653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ختعن محمد عبدالمنعم مصطفى امل -  144

 الدين شرف عبدالرازق محمد احمد/ بملك زويل احمد شارع9 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 73774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى زكى عبدالمنعم يوسف -  145

 مركز كائن الزراعيه والحاصالت الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه وفرز تجارة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 73774 تابع برقم وقيد 4390 برقم اودع الغرباوى ذكى عبدالمنعم/ بملك قراقص دمنهور

 20190714 تاريخ وفي 85651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( المغربى خليل حسن محمود)الجاهزة للمالبس المغربى -  146

 المغربى ابراهيم خليل زكريا/ بملك الزرقا مسجد بجوار ساحةالغالل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد احمد -  147

 حسن محمد احمد محمد/ بملك الجمهورية ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحيوى عبدالسالم قطب السعيد امل -  148

 الرحمانية ومدينة لمركز المحلية الوحده/ بملك 2 رقم محل القديمه التجارة مدرسة امام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك حسانين السيد حمدى -  149

 يونس حامد احمد مسعد/ بملك شرنوب الزراعى واالئتمان التنمية بنك بجوار المحطة شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف السيد ناصف اسالم -  150

 الفالح احمد احمد صباح/ بملك المغطى الصرف من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى حسن حميده فايز حميده -  151

  عوض ابراهيم عبدالمقصود/ بملك عقبه سيدى ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض هللا ضيف صالح محمود - والتصدير والفاكهه الزراعية المحاصيل لتوريد هللا ضيف -  152

 السيد يسرى/ بملك الجمهورية ش من متفرع النيل ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85678

 الحلو احمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 71095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محسن شريف -  153

 نوار السيد محمد احمد/ بملك زويل احمد شارع من الزيات زقاق شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا هدى -  154

 حسن عبدالمجيد يوسف كريمه/ بملك الدفراوى ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 61600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وقيع مرعى ابراهيم مرعي شريف -  155

 تقطيع ورشة/  ليصبح 61600 تابع برقم والمقيد 1934 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والوميتال الزجاج وتشغيل وتصنيع وتشكيل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 61600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وقيع ابراهيم مرعي شريف -  156

 وتشكيل تقطيع ورشة/  ليصبح 61600 تابع برقم والمقيد 1934 برقم دعالمو االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 والوميتال الزجاج وتشغيل وتصنيع

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر حسن السعداوى عادل محمود -  157

 سالم حموده عبدالعظيم عبدالواحد/ بملك العام المستشفى بجوار ابوشلوع محمود امتداد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرقر عبدالعزيز محمد كمال احمد -  158

 قرقر عبدالعزيز محمد كمال محمود/ بملك الوكيل ع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنكى على عبدالعظيم على محمد -  159

 داغر احمد محمد جالل/ بملك شنديد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى سعد محمد صبرى -  160

  الزعويلى سعد محمد كوكب/ بملك العلماء ش ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيشه عبدالفتاح محمود مجدى محمود -  161

 ابوعيشه عبدالفتاح محمود مجدى/ بملك رمسيس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد مبروك كرم -  162

 البنا ابوزيد محمد مبروك/ بملك النقراش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالمالك عطية نعيمه -  163

  ابراهيم عبدالعزيز شحات/ بملك السعداوى عزبة ، :  الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدد عطية احمد فرج عبدالوهاب -  164

 الدد عطية احمد فرج/ بملك الروقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 72379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الصافى فتحى عبدالستار -  165

 رمل كائن(  العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس توريد) مالبس مكتب اخر رئيسى محل افتتاح -2( ب) ،:   الـتأشير وصف

  االسكندريه شماعه السيوف - ابوحريد جميله شارع 31

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد على عبدالاله -  166

 مراد على عبدالواحد محمد/ بملك بسنتواى ع الفرنساوية بحرى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالحليم عبدالجواد عماد -  167

  طاهر محمد اسامه طاهر/ بملك الثورة شارع 23 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى محمد عبدالرحيم محمد محمد -  168

 الدالى محمد عبدالرحيم محمد/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محروس الرشيد عبد محروس اشرف -  169

 كائن زراعيه ومخصبات وبذور وتقاوى وتصدير استيراد مكتب اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 67853 تابع برقم وقيد 4463 برقم اودع الجارحى عبدالعزيز ميدعبدالح عصام/ بملك شلتوت الشيخ شارع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد محمد فكرى -  170

 جوهر محمد محمد فكرية/ بملك مطاريد ورشة بجوار ابوعبدهللا شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود اسماعيل سعيده -  171

 شتا على حسن سعيد/ بملك الدولى الكوبرى اسفل العام المستشفى امام الشرقاوى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عباس فؤاد عباس -  172

  نصار عباس فؤاد/ بملك بحرى جبارس ابوالخير عزبة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنديدى هنداوى عبدالحميد هنداوى فتحى -  173

 النشار عبدالجواد احمد سمير/ بملك البلد وسط حمام ابراك بقرية العمومى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشمونى احمد محمد صالح -  174

 الرحمن عبد احمد بدريه/  بملك االشراك ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعتر قطب نصر يحيى احمد -  175

 زعتر قطب نصر يحيى محمد/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخزيمه محمد احمد محمد ابراهيم -  176

 ابوحمزه حسنين عمرو/  بملك الخوالد قريه مدخل ،:   رالـتأشي وصف

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى محمد على السالم عبد عماد -  177

 سارى عطيه احمد وائل/  بملك الخولد ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سعد محمد -  178

 عبدالسميع خميس تامر/ بملك البارودى سامى محمود ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رحومه عقيله ابراهيم -  179

 محمد رحومه عقيله رحومه/  بملك االبعادية تبع البارودى عزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محروس عبدالرشيد محروس اشرف -  180

 الجارحى عبدالعزيز عبدالحميد عصام/ بملك شلتوت الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالعزيز كارم رمضان -  181

  سابق محمد يحيى رشا/ بملك زبيده قرية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 85688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور بسيونى محمد الدين عصام بسيونى -  182

 عبدالمقصود البسيونى محمد عبدالمنصف/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى السيد خميس السيد -  183

 دمنهور ومدينة لمركز المحلية الوحدة/ بملك ابوالريش كوبرى مساكن اسفل 1بلوك 5محل سعد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه سعيد جادهللا محمد -  184

 على سعد عبدالعزيز ثروت/ بملك البحرى الحداد ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوموسى السيد عبدالعزيز السيد فرج -  185

 عاشور عبدالعزيز محمود محمد/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش عبده نائل احمد -  186

 برغش محمد عبده نائل/بملك العسكرية الثانوية شارع26 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عوض عبدالحميد محمد عبدالرحمن -  187

 حميده عوض عبدالحميد عوض/ بملك نديبه قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عبدالعزيز محمد جمال -  188

 الجمال عبدالعزيز محمد بسيونى/ بملك نكال جزيرة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجويلى كمال محمد شاكر محمد -  189

 ربيع محمود عبدالكريم سوسن/  بملك سالم صالح شارع 3 العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد محمد مبروك -  190

 الصعيدى محمد صبحى محمود/ بملك بورسعيد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عمر عبداللطيف محمد -  191

 طه عمر عبداللطيف/ بملك القديم الكوبرى غزال زاوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى السيد صبرى حسن -  192

 ابونار عبداللطيف محمد ايمن/ بملك دنشال تبع ابونار قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواقى محمد محمد بكر -  193

 الرشيدى عبدالمولى حامد/ بملك الرشيديه ترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى خليل ابراهيم محمد -  194

 كيالنى على فتحى احمد/ بملك الجديد الموقف خلف9ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنيمى الحميد عبد محمد امانى -  195

  الخولى عبده صالح عفاف/محلتصابملك ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد راغب عبدالشهيد حنان -  196

 محمد ابوالسعود اكرم/ بملك شنديد االحمديه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد شعبان عبدالمعطى هاشم السيد -  197

 حسن عطية سعد عصام/ بملك جالل ش من متفرع الكوبرى ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحميد اسماعيل امانى -  198

 عوض اسماعيل عبدالحميد حوريه/ بملك الجمل حلق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده عبدالعزيز ممدوح ايمن -  199

 صميده عبدالعزيز ممدوح المرحوم رثةو/ بملك االبراهيمية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسن حسين جمال محمد -  200

 ابوزيد عبداللطيف سناء/ بملك دمسنا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد لطفى سعيد -  201

 محمود محمد لطفى/ بملك البرنوجى تبع المناصير كوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 85701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين حامد اسماعيل على اسالم -  202

 خضير ابراهيم مبروك سامى/ بملك النيل جسر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمسى على اسماعيل محمد -  203

 الجمسى السيد على اسماعيل/ بملك سنطيس كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود فرج محمد محمد -  204

 عبدالرحمن محمد سعاد/ بملك الجديده المنشية - الشهداء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنديدى السيد السعيد كمال -  205

 الشنديدى السيد السعيد جالل/ بملك اريمون - سندرينا - الشنديدى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنتوشى سعد فتحى محمد -  206

 الحنتوشى سعد فتحى كرم/ بملك عيسى حوش ابوالمطامير طريق ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد حسن عبدالجيد السعيد محمود -  207

 حماد حسن عبدالجيد السعيد/ بملك البحر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعيد جاد ربيع محمد -  208

 خفاجى رضوان ابوزيد محمد/ بملك االفغانى الدين جمال ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عبدالفتاح نبيل ابراهيم -  209

 امين محمد امين سناء/ بملك الجمهورية ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سالم انصار عيد احمد -  210

 صقر سالم انصارى عيد/ بملك التوفيقية - راضى عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف خليل محمد ابراهيم محمد -  211

 الشريف خليل محمد ابراهيم/ بملك جعيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد مرسى محمد عبدالكريم تامر -  212

 محمد عبدالكريم عالء/ بملك سعد النوام ع الرحاب شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوى زكى محمد زكى محمود -  213

 المنشاوى محمد زكى محمد/ بملك الجوهرى مسجد امام هندى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيشى السيد فتحى خالد -  214

 الجيشى على السيد فؤاد عماد/ بملك السوسى صيدلية خلف الجمهورية ش من متفرع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمسى السيد عبدالمطلب عبدالوهاب احمد -  215

 الجمسى السيد عبدالمطلب عبدالوهاب/ بملك سنطيس كفر الشرايب عزبة ،:   الـتأشير وصف،  وانالعن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم على احمد محمد احمد -  216

 الصاوى رمضان محمد اسامه/ بملك االوقاف منشأة قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى السيد عبدالكريم حسين نادر -  217

 العشرى السيد عبدالكريم حسين/ بملك القصر - العشرى ع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناموس ابراهيم بكر محمود محمد -  218

 حماده عبدالمقصود عبدالشافى محمد فؤاده/  بملك معنيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبدالرحمن محمد -  219

 هنداوى عبدالرحمن محمد عصام/ بملك المطران منشأة قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباده موسى محمد ذكى محمد -  220

 عباده موسى محمد ذكى/ بملك الضهرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زويل عبده شحاته الدين محى -  221

 معزية كريم محمد ابراهيم/ بملك الناحية داير شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالمولى السيد محمد عطيات -  222

 غنيم على احمد محمد سالى/ بملك االوقاف نشأةم قرية ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 85733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشنب حسن مرسى محمد مرسى انهار -  223

  عبدالغنى عبدالمنعم عبدالغنى/ بملك شدرشة الغرباوى ع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 85736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا احمد محمد فاطمه -  224

 البنا حارس محمد فتحى/ بملك الزراعية الجمعية بجوار اريمون ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 85737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حميده محمد حميده -  225

 منصور حميده محمد اشرف/ بملك نديبه تبع حسنين عيد عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 85741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمود ابراهيم محمود -  226

 السعداوى محمود ابراهيم/ بملك سنباده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 85739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض بسيس اسماعيل نجالء -  227

 خليل الشافعى محروس محمد/ بملك شنديد االحمديه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 85740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر الحسينى عبدالمجيد عبدالمنصف -  228

 خضر عبدالحفيظ محمد فوزيه/ بملك االنعام ششت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرشاوى مصطفى سعيد جيهان -  229

  مصطفى عبدالمنعم جيهان/ بملك االنعام ششت ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالفتاح اطىعبدالع جابر -  230

  الشيخ عبدهللا عبدالمجيد رجب مرزوقه/ بملك سنطيس كفر تبع بديوى سيدى عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى منشاوى هنداوى اسماء -  231

 قطب عبدالباقى عبدالحليم حسنى/ بملك البارودى سامى محمود ش ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 85744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد ابراهيم طارق احمد - والتصدير لالستيراد الطارق -  232

  حسانين محمد ابراهيم طارق/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيوب عبدالكريم عبدالمولى محسن -  233

 عنب عبدالرازق محمود سامى/ بملك الوليد بن خالد ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالرحمن مختار عبدالرحمن مختار -  234

 الذهبى احمد محمد يحيي/ بملك الربدان شبراخيت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عزب حامد محمد رضا بالل -  235

 ابوطالب عزب حامد محمد بالل/ بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاب محمد على محمد -  236

 مرسى عبدهللا شوقى/ بملك ابوشلبى عزبة  راغب منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 83450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعيد جاد ربيع احمد -  237

 حشيش عبدالمحسن ماجد/ بملك الجزائر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى حمده رشدى اسماعيل -  238

 الشهاوى حمده رشدى/ بملك خضير كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى سعد عبدالسميع خالد -  239

 بسيونى سعد عبدالسميع/ بملك النصر منشأة البهى عبدالجليل شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 62723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور السيد عبدالاله الشحات -  240

 مدكور السيد عبدالاله خيرية/ بملك الربعمائة قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 62723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور السيد عبدالاله الشحات -  241

 حوش مركز الربعمائه قرية كائن الزراعيه والمنتجات الفاكهه وتبريد حفظ اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 62723 تابع برقم وقيد 4577 برقم اودع مدكور السيد عبدالاله خيريه/ بملك عيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى ابراهيم انور محمد -  242

 غازى حسن على حسن/ بملك الجديد الزواينه كوبرى بجوار المحمودية طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 85749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد عبدالعزيز منى -  243

 عبدالخالق محمد عبدالعزيز/ بملك الهوارى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالبديع خلف احمد -  244

 خليل جبر احمد عبدالرحمن/ بملك اللقانى منزل - مول بالزا خلف هللا لدين المعز شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر احمد نصر رضا نصر -  245

 ابوبكر احمد نصر رضا/ بملك بسنتواى عزب 170 بلبع عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 75471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان سالم حسن محمد -  246

 الفحام شعبان عبدالمنعم محمود/ بملك الجمهورية شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسال هللا رزق بربرى محمد -  247

 علوانى عبدالمولى عبدالوكيل ايمن/ بملك البلد الشوكه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمنعم عباس تامر -  248

  كراوية هللا فتح حسن سعد/ بملك سنباده شلبى كوبرى ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 85760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزينى احمد ابراهيم عبدالمقصود ليلى)  الحلويات لتصنيع الزينى -  249

 الشيخ عبدالعزيز عبدالحميد السيد رجب/  بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 72424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدفراوى عبدالقوى محمد حمدى اسامه -  250

 امام السعيد فخرى/  بملك ابوالمطامير-دمنهور طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 72768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمد احمد اسالم -  251

 حماده كوم سابقا الوطنى الحزب شارع كائن التجاريه والتوكيالت الغذائيه المواد لتجارة ادارى مقر فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 عبدالعاطى محمد محمد احمد/ بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس رمضان شحاته جابر -  252

 العزلى حسين احمد عمرو/ بملك زارع سيدى مدرسة امام/ بملك الملوخية سوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 46551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس سعد مصطفى تميم -  253

 شميس مصطفى تميم احمد/ بملك الشلبى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى كامل رمضان حافظ -  254

 حماد عطية محمد محمد/ بملك قراقص البستان شارع 2 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 85759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبوس عبدالعزيز على احمد -  255

 عبدالعال عبدالسالم محمد خيرى/  بملك امليط طريق اول ،:   الـتأشير

 20190724 تاريخ وفي 75471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان سالم حسن محمد - والتصدير لالستيراد حمدان -  256

 من متفرع شارع عيسى حوش مركز كائن احذيه جارةت اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 75471 تابع برقم وقيد 4595 برقم اودع الفحام شعبان عبدالمنعم محمود/ بملك الجمهوريه شارع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه عوض محمد محمد -  257

 حجاج محمد احمد محمد/ بملك الزهور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصوان شحاته حسنين شحاته فاطمه -  258

 النجار ايوب قطب هانم/ بملك العمومى العنب نكال ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطيره عبدالجواد محمد محمد -  259

 زيدان عبداللطيف نعمات/ بملك شبراريس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود امام انور محمد -  260

 عبدالعزيز توفيق عمرو/ بملك عثمان العزيز شارع شبرا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 77414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد حسن حسن محمود -  261

 السنباطى محمد محمد احمد/ بملك التجاره مدرسة شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 73278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عبدالحميد كامل ابراهيم محمد -  262

  عكاشه كامل ابراهيم عوض/ بملك عكاشه تبع عكاشه كامل عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خيرى محمود الدين صالح محمد -  263

  خيرى محمود الدين صالح كمال/ بملك السعيدية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 73278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عبدالحميد كامل ابراهيم محمد -  264

/ بملك عيسى حوش - عكاشه تبع عكاشه كامل عزبة كائن دواجن مزرعة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف، 

  73278 تابع برقم وقيد 4632 برقم اودع عكاشه ابراهيم عوض

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش احمد على حسان على رامى -  265

 مهابه عبدالحميد قطب الطاف/ بملك المنشية نظارة الرحمانية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى هللا فتح كمال احمد محمد -  266

 القويعى ابراهيم زكى اسماعيل/ بملك االبعادية - الحكيم عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحه على سمير رامى -  267

 زغلوله ابراهيم احمد كمال/ بملك الحبروك محمود شارع1العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشافعي يوسف محمد يوسف -  268

 حافظ رمضان شعبان نوره/ بملك - الحريه صفط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى عبدالدايم محروس على محمد -  269

 عبدالكريم عجمى رمضان/ بملك ثالث قسم بحرى جبارس ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو عبدالفتاح اسماعيل كامل احمد -  270

 عبدالفتاح اسماعيل كامل محمد/بملك معنيا ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابراهيم عبدالغفار الحسيني محمد -  271

 علي محمد السيد محمد/ بملك االبعاديه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 77244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن مرسى الدين صالح محمد -  272

 و 4668 برقم اودع و كامل سمير محمد/  بملك رمسيس شارع/ الكائن محمول خدمات لنشاط جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 77244 التابع بالسجل قيد

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 72003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد شوقى طاهر محمد يوسف -  273

 عبده محمد شحاته رضا/  بملك الصدر مستشفى بحرى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 72003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد شوقى طاهر محمد يوسف -  274

 بتاريخ              برقم اودع محمود عباس نبيل/  بملك االعظم البحر بشارع كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 سويف بنى دائم            برقم قيد و 2019/7/28

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار السيد اسماعيل عبدالجواد عرفان -  275

 اسماعيل عبدالجواد عبدالعزيز/ بملك اريمون سندرينا600 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه فرج اسماعيل احمد محمود -  276

 طه فرج اسماعيل احمد/ بملك االربعين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 77244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن مرسى الدين صالح محمد -  277

 كامل سمير محمد/ بملك رمسيس شارع اخر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللواتى السيد محمد مروه -  278

 ابوالعال احمد السيد ماجده/ بملك دينار ام دسونس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد علي رياض محمد -  279

 الشيخ عبدالمجيد محمد فايزه/  بملك عفان بن عثمان شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 85782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سارى عبدالكريم حمدى احمد مهندس) للمقاوالت سارى -  280

 سارى عبدالعال عبدالكريم حمدى/ بملك اشليمه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190728

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد عبدالحفيظ السيد سحر -  281

 العزيز عبد محمد اسالم/ بملك بورسعيد ش ايتاى غرب فهمى اسماء ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف بسيونى على عبدهللا محمد -  282

 خالف بسيونى على عبدهللا/ بملك سماديس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالحميد محمد اشرف -  283

 محمد عاشور رشاد رضا/ بملك التوفيقية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حاتم طارق/د صيدلية -  284

 الشقرا عبدهللا كمال محمد/ بملك العيون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سابق محمد ابراهيم احمد -  285

 عوض محمد ابراهيم سعيد/ بملك التوفيقية مظلوم عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان عبدالمطلب اسالم/ د ص -  286

 السبكى مرسى عبدالرحمن نوال/ بملك الزخرفية لمدرسةا خلف البساطى ش شبرا نصر ارض شبرا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل اسماعيل محمد ابراهيم احمد -  287

 الجمل اسماعيل محمد ابراهيم/ بملك التوفيقه مظلوم عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فرج عبدالحليم عبدالجيد -  288

 على محمد فرج عبدالحليم/ بملك االخضر الكوم خياط منشاه العكريشة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم عوض محمود حامد محمد -  289

 الوليلي محمد احمد ايمان/  بملك المهندس كافتريا شارع المحافظه خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد محمد سعدية -  290

 الكومى محمد احمد صبرى/ بملك مخلوف الشيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعامر محمد سعد محمد -  291

 ابوعامر محمد سعد/ بملك ديروط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مبروك رمضان محمد سمية -  292

 عتمان محمد على احمد/ بملك االجتماعى النادى بجوار قرقر رفعت المستشار شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى متولى محمد ابراهيم -  293

 ابوجاد ابراهيم احمد سعاد/ بملك كشك عوض عزبة ،:   الـتأشير وصف



 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

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعلوك عبداللطيف محمد احمد محمد -  294

 زعلوك عبداللطيف محمد احمد/ بملك عقبه سيدى 16 زعلوك كوبرى ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطى عبدالقادر عبدالحليم محمد طارق -  295

 ابودغيدى عبدالمعطى احمد ايمان/ بملك شبرا عثمان عزيز شارع مول سيتى(  c-63)  محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد كامل منصور غنيمى -  296

 الشريف محمد علوانى والء/ بملك المجد قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترابيس ابراهيم احمد الدين بهى -  297

 على محمود عبدالفتاح شريفة/ بملك البكوات قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن عوض عبدالسالم محمد -  298

  رسالن احمد عوض عبدالسالم/ بملك قرطسا شيبه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشى سالم محمد سالم -  299

 نعيم على نعيم نعيمه/ بملك سينا طور شارع من متفرع القفاص شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 79743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود سيد سيف نانى -  300

 القرباتى سعد امين حماده/ بملك كامل مصطفى شارع 7 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 79743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود سيد سيف نانى -  301

 برقم اودع و امين حماده/ بملك كامل مصطفي شارع 7 مراتب و مفروشات تجاره اخر رئيسي محل افتتاح تم -ب-2 ،:   الـتأشير

 79743 التابع بالسجل قيد و 4714

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد احمد محمود -  302

 ابوالحارث على ابوالقاسم حسين/ بملك غنيم كفر عزبه مدخل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده احمد سيد السيد على صبرى -  303

 حماده احمد سيد السيد على/ بملك المغازى روضه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 83145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود عبده على محمد -  304

 زايد بالل عبدالعاطى عبدالنعيم/ بملك الصناعيه المدينه السالم مسجد ش16 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى حامد عبدالكريم كمال -  305

 منتصر السيد احمد رضا/ بملك الكوادى الزراعية الوحدة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليبه السيد بشير محمد -  306

 مصطفى شوقى احمد/ بملك الفرناويه بحرى حسين عبدالجواد كوبرى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم هللا عبد حلمى سميه -  307

 بركات القادر عبد حسن القادر عبد/  بملك الشراقوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد عبدالسالم كامل -  308

 عامر محمد عبدالسالم كامل/  بملك هالجمهوري شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد مصطفى محمد -  309

 شمسيه محمد محروس سوسن/ بملك الطفل مستشفى امام االجتماعى النادى خلف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 74294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوتركيه ابراهيم عبداللطيف محمد -  310

 ابوتريكه عبدالحميد منى/ بكلك غنيم كفر كائن السيارات وخدمة نظافه مكتب اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 74294 تابع برقم وقيد 4741 برقم اودع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز حسن محمود -  311

 الحناوى طلبه ابراهيم طلبه اميرة/ بملك عقبة سيدى عبدالعزيز عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالحميد جالل اشرف -  312

 مهنا عبدالرازق عزيزه/ بملك عقبه سيدى قاسم حسن ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد محسن ياسمين -  313

 ابراهيم انور محسن/ بملك كرم مشتل الجيش شارع11 العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد ابراهيم محمود جمعه -  314

 سالم ابو محمد هللا فتح محمود ناديه/ بملك اريمون - عبدالعال مرسي قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجرية اسماعيل محمد محمد محمد -  315

 المهندس قطب محمد السيد/ بملك النفيس ابن ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا محمود محمد عصام -  316

 ابوالنجا محمود محمد/ بملك الفرنساويه بحرى حسين بدالجوادع ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 83145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود عبده على محمد -  317

 المدينة السالم مسجد شارع 16 كائن مجمده لحوم وتجهيز وفرم لتقطيع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 83145 تابع برقم وزقيد 4723 برقم اودع زايد بالل عبدالعاطى عبدالنعيم/ بملك دمنهور بندر الصناعيه

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 74294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوتركيه ابراهيم عبداللطيف محمد -  318

 ابوتركيه عبدالحميد منى/ بملك غنيم كفر عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد الزناتى السيد مصطفى -  319

 رمضان الديب كمال/ بملك التجارة مدرسه خلف ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى هللا جاب محمود احمد صبرين -  320

 حموده حسن محمود عبدهللا محمود/ بملك فرنوى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهيم السيد الحسن -  321

 حجازى مصطفى عبدالحميد ناديه/ بملك بسنتواى عزب المائتين عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 74294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوتريكه ابراهيم عبداللطيف محمد -  322

 مني/ بملك غنيم كفر عزبه/ الكائن السيارات غسيل خدمه و نظافه مكتب اخر رئيسي محل افتتاح تم( ب)  2 ،:   الـتأشير وصف

  74294 التابع بالسجل قيد و 4740 برقم اودع و ابوتريكه عبدالحميد

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنقلى محمد عبدالاله محمد سامح -  323

 الزنقلي محمد عبده/  بملك محلتصا ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190730 تاريخ وفي 85804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصامولى عبدالمقصود عبدالمقصود عبدالعزيز -  324

 الجزار عبدالسالم ياقوت مجده/بملك قليشان ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صهوان برهامى محمود مصطفى -  325

 صهوان ابراهيم برهامى خميس/ بملك سنهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 85818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض فتحى ورده -  326

 عمرو محمد عبدالوهاب محمد جمعه/ بملك الشرقى الطابع ابوالشقاف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 85817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حسين حسين طارق -  327

 الدين شرف محمود عبداللطيف سحر/ بملك التوفيقيه ،:   الـتأشير



 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،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 85816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محروس امل -  328

 النجار عبدهللا سامى/ بملك المنشية ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 85819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويسى عبدالحميد عبدالحليم محمد -  329

 السويسى عبدالحميد عبدالحليم/بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 61690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالقادر حسن فوزيه -  330

 السيد علي حماده عبدالعليم/ بملك الشراقوه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 79125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد امين سعيد يحيى -  1

 ماركت سوبر

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 79125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد امين سعيد يحى -  2

 ماركت سوبر

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 84237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوي محمد شفيق محمد شريف -  3

 والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود فى وتصدير واستيراد الزراعيه الحاصالت و البذور و التقاوي تجارة:  التأشير وصف

 لذلك المنظمه

 تاريخ وفي 71488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مقلد شحاته احمد رزق)  الحديث المنزل لمستلزمات مقلد مول -  4

 واالنترنت الكمبيوتر خدمات عدا فيما - كهربائية ادوات بيع/ الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702

:  التأشير وصف،  النشاط يلتعد تم20190702 تاريخ وفي 71488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد شحاته احمد رزق -  5

 العروسه ومستلزمات والمفروشات للسجاد معرض

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 71148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد عصام هدير -  6

 محمول اجهزة و:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان يوسف عبدالفتاح يوسف -  7

 زراعيه حاصالت تجميد ثالجة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 62950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قليقله عبدالمولي احمد -  8

 خردوات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 59633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس محمد احمد جابر -  9

 الطعام ملح عدا ما غذائيه مواد تعبئه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 57042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا حسن عبدالحميد حسن -  10

 معادن تشكيل و الوميتال ورشه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 37135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  11

 بالقطاعى دقيق مستودع/ الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 37135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  12

 ( رده)  نخاله وتجارة الحيوان لغذاء علف و قشور و حبوب بيع:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 75648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسكندرانى كمال الشحات حسن -  13

 ثقيله ومعدات كهرباء ومولدات سيارات وتوريدات سيارات غيار قطع:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 61600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وقيع مرعى ابراهيم مرعى شريف -  14

 والوميتال الزجاج وتشغيل وتصنيع وتشكيل تقطيع ورشة:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 78709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم صالح مطاوع ناجى ابراهيم -  15

 اعالف توزيع:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 65603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى ابراهيم وليم ناجح -  16

 عموميه مقاوالت و(  وحدات بيع و بناء و هدم)  عقاري استثمار:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيشى السيد فتحى خالد -  17

 الالند اعمال و صناعي و طبيعي نجيل و القدم كره مالعب تنفيذ و تصميم و الحدائق تنسيق و صيانه و مناقصات دخول و:  التأشير

 االصلي النشاط علي المتكامله االعمال و سكيب

،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 71117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاغ عبدالرحيم عبدالعزيز امانى -  18

 على بعدالحصول واالنترنت والمجالت الصحف اصدار فيماعدا برمجيات و مكتبيه مهمات توريد و تصدير:  التأشير وصف

 الالزمه التراخيص

19  - H - L E D  (ليد اتش  )تاريخ وفي 71117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاغ عبدالرحيم عبدالعزيز امانى 

 والمجالت الصحف اصدار فيماعدا برمجيات و مكتبيه مهمات توريد و تصدير:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728

 الالزمه التراخيص على بعدالحصول واالنترنت

،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 71117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاغ عبدالرحيم عبدالعزيز امانى -  20

 على بعدالحصول واالنترنت والمجالت الصحف اصدار فيماعدا برمجيات و مكتبيه مهمات توريد و تصدير:  التأشير وصف

 الالزمه التراخيص

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 ختاري وفي 83160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى محمد حمدى عماد -  21

 وجولوجيا مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 79743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود سيد سيف نانى -  22

 المفروشات لصناعه مشغل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 84156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد هشام كريم -  23

 سيارات تجاره و

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 85677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى سعد محمد صبرى -  24

 والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع تصدير و استيراد مكتب:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 61690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالقادر حسن فوزيه -  25

 مواشي حظيره:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى محمد حسن محمد -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع يلتعد تم20190704 تاريخ وفي 85576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالشافى محمد اسالم -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد محمود جابر -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحيمى محمود محمد ماجده -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمير سيد مجدى احمد -  5

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للخزف الشهاوى - محمد الشهاوى مبروك السيد -  6

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده احمد السعيد احمد محمود -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالمالك عطية نعيمه -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدد عطية احمد فرج عبدالوهاب -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين حامد اسماعيل على اسالم -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمسى على اسماعيل محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود فرج محمد محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالرحمن مختار عبدالرحمن مختار -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  شركةال نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 85767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطيره عبدالجواد محمد محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 85782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سارى عبدالكريم حمدى احمد مهندس) للمقاوالت سارى -  15

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد ابراهيم محمود جمعه -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجرية اسماعيل محمد محمد محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

 والجرارات الزراعية واالالت والصناديق وكبائن السيارات غيار وقطع السيارات لتجارة دياب - دياب سعد ابراهيم محمد -  18

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية



 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

 الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبدالحميد خميس رجب هشام -  19

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف لطفى محمد فوزى محمود -  20

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى المعطى عبد حسن محمد ايمن -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالمنعم جمعه -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 85661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغذائية المواد لتعبئه االمل) ابوطالب شكر الدين محى امل -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمجيد توفيق عبدالنبى محمود -  24

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى سعد محمد صبرى -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحميد اسماعيل امانى -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده عبدالعزيز ممدوح ايمن -  27

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عبدالفتاح نبيل ابراهيم -  28

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سالم انصار عيد احمد -  29

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 85744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد ابراهيم طارق احمد - والتصدير لالستيراد الطارق -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حاتم طارق/د صيدلية -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى متولى محمد ابراهيم -  32

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعلوك عبداللطيف محمد احمد محمد -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 74294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوتركيه ابراهيم عبداللطيف محمد -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عادل عبدهللا -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدهللا ذكى عطية وائل -  36

 خاص: 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى احمد سيد النص محمد -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربيعى السيد رمزى محمود هشام -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران ابراهيم كامل محمد احمد -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناموس على مصطفى ياسين محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 73774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى زكى عبدالمنعم يوسف -  41

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيشه عبدالفتاح محمود مجدى محمود -  42

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد مبروك كرم -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حسن حسين جمال محمد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد حسن عبدالجيد السعيد محمود -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعيد جاد ربيع محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيوب عبدالكريم عبدالمولى محسن -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف بسيونى على عبدهللا محمد -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالحميد محمد اشرف -  49

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطى عبدالقادر عبدالحليم محمد طارق -  50

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا محمود محمد عصام -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد/ د صيدلية -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوير احمد محمد نزيهه -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه هاجر/ د صيدلية -  54

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسينى هللا فتح عبدهللا احمد -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده سليمان ابراهيم انور -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم احمد على محمد -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين محمد خالد -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرقر عبدالعزيز محمد كمال احمد -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنيمى الحميد عبد محمد امانى -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد راغب عبدالشهيد حنان -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف خليل محمد ابراهيم محمد -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85738   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد شعبان عبدالمعطى هاشم السيد -  63

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالعاطى جابر -  64

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 85765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه عوض محمد محمد -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مبروك رمضان محمد سمية -  66

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد الزناتى السيد مصطفى -  67

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى هللا جاب محمود احمد صبرين -  68

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد عبدالاله محمد رمضان -  69

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زريبه محمد السيد اسماعيل رانيا -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريطم محمود محمود اسامه -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صدقه خليل صالح عزالدين احمد -  72

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب احمد مدحت سالم -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى حامد عبده جميل -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم رياض عبداللطيف صبرى -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد على عبدالاله -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالحليم عبدالجواد عماد -  77

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى محمد عبدالرحيم محمد محمد -  78

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد لطفى سعيد -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنديدى السيد السعيد كمال -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنتوشى سعد فتحى محمد -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس رمضان شحاته جابر -  82

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 85763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصوان شحاته حسنين شحاته فاطمه -  83

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد عبدالحفيظ السيد سحر -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد كامل منصور غنيمى -  85

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 85817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حسين حسين طارق -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة وعن تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد حسن احمد -  87

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 84533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعزيز شحات راضى -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى احمد عبدهللا محمد هانى -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود عبدالفتاح شافعى خميس -  90

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسين عبدالسالم محمد سهام -  91

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 73773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عبدالوهاب محمد عبدالرؤف سعيد -  92

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى حامد خميس محمد -  93

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنكى على عبدالعظيم على محمد -  94

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد محمد فكرى -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود اسماعيل سعيده -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد مرسى محمد عبدالكريم تامر -  97

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 85740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر الحسينى عبدالمجيد عبدالمنصف -  98

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرشاوى مصطفى سعيد جيهان -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سابق محمد ابراهيم احمد -  100

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان عبدالمطلب اسالم/ د ص -  101

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل اسماعيل محمد ابراهيم احمد -  102

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهيم السيد الحسن -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيش على محمود رضا -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدهللا موسى قدرى -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد حسن السيد هانى -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ملوك محمد سعد احمد -  107

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل محمد محمد جمال -  108

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوبه محمد عبدالقوى مسعد -  109

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر حسن السعداوى عادل محمود -  110

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عباس فؤاد عباس -  111

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنديدى هنداوى عبدالحميد هنداوى فتحى -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوى زكى محمد زكى محمود -  113

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيشى السيد فتحى خالد -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 85739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض بسيس اسماعيل نجالء -  115

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فرج عبدالحليم عبدالجيد -  116

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم عوض محمود حامد محمد -  117

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد محمد سعدية -  118

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 85818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض فتحى ورده -  119

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 85567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبداللطيف عطية شعبان -  120

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 85568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد ابراهيم شريف -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى سعد محمد احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى ابراهيم محمد داليا -  123

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالسالم محمود عبدالرحمن -  124

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان على حسين خالد -  125

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديننورال احمد حسنى ساهر -  126

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبارى عبدالوكيل عبدالبارى على -  127

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشمونى احمد محمد صالح -  128

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواقى محمد محمد بكر -  129

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى خليل ابراهيم محمد -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى منشاوى هنداوى اسماء -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى كامل رمضان حافظ -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبوس عبدالعزيز على احمد -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعامر محمد سعد محمد -  134

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصامولى عبدالمقصود عبدالمقصود عبدالعزيز -  135

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صهوان مىبرها محمود مصطفى -  136

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالمقصود محمود ياسر -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى حسن زكى حماده -  138

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال هللا فتح فتحى محمد هانى -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى عبداللطيف رجب محمد -  140

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخربتاوى القادر عبد الزناتى محمد -  141

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد خليل عبده محمد حماده -  142

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عبدالعليم لطفى حصافى -  143

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى حسن حميده فايز حميده -  144

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سعد محمد -  145

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد محمد مبروك -  146

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم على احمد محمد احمد -  147

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 85737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حميده مدمح حميده -  148

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 75471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان سالم حسن محمد -  149

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار السيد اسماعيل عبدالجواد عرفان -  150

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه فرج اسماعيل احمد محمود -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترابيس ابراهيم احمد الدين بهى -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد مصطفى محمد -  153

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد محمد عبدالعزيز اشرف -  154

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب احمد عبدالفتاح نجالء -  155

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى احمد عبدالفتاح احمد -  156

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالمجيد محمود الشحات -  157

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهانى عمر محمود على ابوالنصر على -  158

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد سالمه اسماعيل احمد -  159

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد عبدهللا ابراهيم -  160

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم فتحى احمد محمد -  161

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عمر عبدالحليم هناء -  162

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير ابراهيم كمال ليلى -  163

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش عبده نائل احمد -  164

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عوض عبدالحميد محمد عبدالرحمن -  165

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عبدالعزيز محمد جمال -  166

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد عبدالعزيز منى -  167

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالبديع خلف احمد -  168

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر احمد نصر رضا نصر -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 79743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود سيد سيف نانى -  170

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد احمد محمود -  171

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده احمد سيد السيد على صبرى -  172

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده احمد السعيد احمد محمد -  173

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود احمد -  174

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوين محمد ابراهيم نشأت -  175

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليسى حسن حسان حمدى -  176

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى حسن محمد هشام -  177

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى محمد على السالم عبد العال عبد عزت -  178

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 تاريخ وفي 85651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( المغربى خليل حسن محمود)الجاهزة للمالبس المغربى -  179

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالقادر عبدالحميد احمد -  180

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى السيد خميس السيد -  181

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه سعيد جادهللا محمد -  182

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوموسى السيد عبدالعزيز السيد فرج -  183

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى سعد عبدالسميع خالد -  184

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 62723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور السيد عبدالاله الشحات -  185

 صخا: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى عبدالدايم محروس على محمد -  186

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 83145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود عبده على محمد -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى حامد عبدالكريم كمال -  188

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليبه السيد بشير محمد -  189

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحمد محمد محروس محمد -  190

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالسالم سعد محمد حمزه -  191

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى محمود رفعت محمد محمود -  192

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عدس احمد فايزه -  193

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدالسالم عبدالمنعم عاصم -  194

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمود على محمود -  195

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات حسين حسنى نصره -  196

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا هدى -  197

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعتر قطب نصر يحيى احمد -  198

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى السيد صبرى حسن -  199

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمسى السيد عبدالمطلب عبدالوهاب احمد -  200

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 85741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمود ابراهيم محمود -  201

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عزب حامد محمد رضا بالل -  202

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 73278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عبدالحميد كامل ابراهيم محمد -  203

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 77244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن مرسى الدين صالح محمد -  204

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللواتى السيد محمد مروه -  205

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالحميد جالل اشرف -  206

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد محسن ياسمين -  207

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 85816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محروس امل -  208

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 85566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد ابراهيم محمد -  209

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 85569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسن عطا صالح سعد -  210

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلول عبدالعال محمد عبدالعال جمال -  211

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف اسماعيل احمد محمد -  212

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قضيب حسن عبدالمنعم محمد سامى -  213

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر الشيخ حمد محمد هدى -  214

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نحله احمد سيد رمضان السيد -  215

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض هللا ضيف صالح محمود - والتصدير والفاكهه الزراعية المحاصيل لتوريد هللا ضيف -  216

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85678



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخزيمه محمد احمد محمد ابراهيم -  217

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى محمد على السالم عبد عماد -  218

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عمر عبداللطيف محمد -  219

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاب محمد على محمد -  220

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمنعم عباس تامر -  221

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 85760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزينى احمد ابراهيم عبدالمقصود ليلى)  الحلويات لتصنيع الزينى -  222

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 85761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود امام انور محمد -  223

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد علي رياض محمد -  224

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز حسن محمود -  225

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 85819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويسى عبدالحميد عبدالحليم محمد -  226

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 85558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس على عبدالصادق اسماعيل شامه -  227

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم احمد مصباح محمد مصباح -  228

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرايس حسن رياض صباح -  229

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكريا محمد حسن محمد -  230

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عز حسانين حسانين عنتر مروه -  231

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعال عبدالغنى نجوى -  232

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 81502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيبه محمد على بهية -  233

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ختعن محمد عبدالمنعم مصطفى امل -  234

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحيوى عبدالسالم قطب السعيد امل -  235

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالعزيز كارم رمضان -  236

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور بسيونى محمد الدين عصام بسيونى -  237

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالمولى السيد محمد عطيات -  238

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشنب حسن مرسى محمد مرسى انهار -  239

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 85736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا احمد محمد فاطمه -  240

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى حمده رشدى اسماعيل -  241

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 85768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى هللا فتح كمال احمد محمد -  242

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحه على سمير رامى -  243

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشافعي يوسف محمد يوسف -  244

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم هللا عبد حلمى سميه -  245

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 85565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطية بركات على -  246

 خاص: التأشير وصف

 تم20190702 تاريخ وفي 85570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجوه حسن عبدالمعطى هشام - والعالفه للبقاله عجوه -  247

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 85594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداوى على رجب عبدالهادى هادى -  248

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخوخه احمد ابراهيم على مصطفى -  249

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 79811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللهلوبى محمد ابراهيم هويدا -  250

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى السيد حسن السيد -  251

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرومى ابراهيم صالح محمود -  252

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 85657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالسالم على احمد -  253

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رحومه عقيله ابراهيم -  254

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 85699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجويلى كمال محمد شاكر محمد -  255

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى السيد عبدالكريم حسين نادر -  256

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناموس ابراهيم بكر محمود محمد -  257

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 85756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسال هللا رزق بربرى محمد -  258

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 85764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خيرى محمود الدين صالح محمد -  259

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن عوض عبدالسالم محمد -  260

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبدالرحمن محمد -  261

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 85815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد عبدالسالم كامل -  262

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حارس محمد -  263

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 85585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعم احمد احمد احمد كمال -  264

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات حسن محمد محمود سعد -  265

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 85599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بديوى ابراهيم ابراهيم شريف -  266

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف مرسى فكرى محمد -  267

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 85634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر زيدان  بسيونى محمد -  268

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 61436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم الدين بهاء/  د صيدلية -  269

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  270

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك حسانين السيد حمدى -  271

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف السيد ناصف اسالم -  272

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67853   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، هالل محروس عبدالرشيد محروس اشرف -  273

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباده موسى محمد ذكى محمد -  274

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 85729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زويل عبده شحاته الدين محى -  275

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى ابراهيم انور محمد -  276

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو عبدالفتاح اسماعيل كامل احمد -  277

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر ابراهيم عبدالغفار الحسيني محمد -  278

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشى سالم محمد سالم -  279

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ابواحمد امين سعيد يحى: الى 79125 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   سابق عبدالشافى مسعد: الى 52998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  2

 والتصدير لالستيراد السابق مؤسسة: الى 52998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  3

   السيارات وتجارة

   P. S Home هوم اس بى: الى 81299 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  4

   سابق عبدالشافى مسعد: الى 52998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االجهزة غيار قطع لبيع االيطالى المكتب: الى 84113 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  6

   الكهربائية

   فيجين بيو: الى 83478 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  7

   السيارات لتجارة العز معرض: الى 74026 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  8

   جرين بايوتك: الى 82366 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  9

 الزجاج وتشكيل لتصنيع الزجاج بيت: الى 61600 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  10

   وااللوميتال

 المنزلية االدوات لتصنيع الحديدى: الى 63885 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  11

   وااللياف

   المسامير لتجاره عامر مؤسسه: الى 55682 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  12

   والتصدير لالستيراد الحديدى: الى 63885 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  13

 وتوزيع والتصدير لالستيراد غنيم: الى 85182 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  14

 (   عبدالشافى غنيم على احمد)  غذائيه منتجات

 البتروليه المواد وخدمات لنقل الحلوانى: الى 67775 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  15

 (   الحلوانى على محمد على سامية) 

   البطاطس لتجارة المتحده: الى 85645 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  16

   اليوجد: الى 72424 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  17

   للمقاوالت مصر اعمار مكتب: الى 79762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  18

 المهمات توريدات و لتصدير فاروكس: الى 71117 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  19

   البرمجيات و المكتبيه

   االنوار معصره: الى 85447 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  20

   الزراعيه للتنميه جرين: الى 85586 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  21

   السيارات لتجاره الشامي معرض: الى 84156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  22

 و لالستيراد الكندي المصري مكتب: الى 85677 برقم المقيدة ةالشرك اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  23

   التصدير

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه رزق رزق صبحى شركه   - 1

 تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 فى أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة تصفية

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه رزق صبحى عادل   - 2

 تصفية تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 فى أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيه رزق صبحى شركه   - 3

 تصفية تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 فى أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه رزق صبحى عادل شركه   - 4

 تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 فى أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد فسخو نهائيا الشركة تصفية

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه رزق رزق صبحى شركه   - 5

 تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة تصفية

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكيه رزق صبحى عادل شركه   - 6

 تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة تصفية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته رزق صبحى عادل شركه   - 7

 تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة تصفية

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   37102:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه رزق صبحى عادل شركه   - 8

 تم ابوالمطامير توثيق 2004/10/13 أ 4472 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا الشركة تصفية

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   78807:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه خليل سالم عبدهللا صبحى   - 9

 الشركة تصفية تم دمنهور توثيق  ب 5648 بتاريخ  التاريخ ثابت عرفى بسيطة توصية شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم العقد وفسخ نهائيا

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   78807:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه خليل سالم بدهللاع صبحى   - 10

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190708 تاريخ وفى ،   55645:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه دويدار عبدالعزيز عبدالعزيز   - 11

 ملخص له وليس المحموديه توثيق 2019/7/2 بتاريخ د 1387 برقم توقيعاته على مصدق فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   55645:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  دويداروشركاها سميحه شركه   - 12

 وغير مسجل ملخص له وليس المحموديه توثيق 2019/7/2 بتاريخ د 1387 برقم توقيعاته على مصدق فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيها الشركة حل تم عنه مشهر

 تم   20190710 تاريخ وفى ،   50264:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه متولى العابدين زين مجدى شركه   - 13

 0 نهائيا تصفيتها و الشركة لحل السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20190710 تاريخ وفى ،   50264:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه متولى العابدين زين مجدى شركه   - 14

 مركز محكمه وبحكم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس 2018/3/3 بتاريخ عرفى فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 عليه المدعى توقيع بصحة فيها حكم والتى دمنهور مركز توقيع بصحة 2019 لسنة 1232 رقم العمومى الجدول فى المقيد دمنهور

 والمدعى المدعى اقر العقد على

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السويسى عبدالحميد سعد محمود شريكه و السويسى عبدالحميد عبدالحليم/شركه   - 15

 أ 897 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   65822

 وحصل وتتصفيتها نهائيا الشركة وحل شطب تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس البارود ايتاى توثيق 2009/3/29 بتاريخ

 واصبحت الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه على شريك كل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   54044:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  البالط لتصنيع الجندى شركه   - 16

 0 نهائيا تصفيتها و الشركة لحل السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   54044:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  البالط لتصنيع الجندى شركه   - 17

 ملخص له ليس الرحمانيه توثيق 2006/4/11 بتاريخ ب 931 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   47794:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الفاكهه لتجارة الحداد و كنات   - 18

 الشركة فسخ تم دمنهور توثيق 2019/7/22 بتاريخ ل 31608 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركة قبل وماعليه بماله شريك كل وتخالص نهائيا وتصفيتها

 تم   20190725 تاريخ وفى ،   47794:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الحداد عوض سعد جابر شركه   - 19

 تم دمنهور توثيق 2019/7/22 بتاريخ ل 31608 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله شريك كل وتخالص نهائيا وتصفيتها الشركة فسخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   47794:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الفاكهه لتجارة الحداد و كنات   - 20

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 تم   20190725 تاريخ وفى ،   47794:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الحداد عوض سعد جابر شركه   - 21

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   59143:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته الجناوى محمد محمد ممتاز   - 22

 نهائيا وتصفيتها الشركة لحل وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   59143:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته الجناوى محمد محمد ممتاز   - 23

 مسجل ملخص له وليس شبراخيت توثيق أ 736 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   59453:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها للمالبس هويدا   - 24

 فسخ تم البارود ايتاى توثيق 2005/12/10 بتاريخ هـ 915 برقم توقيعاته على مصدق بسيطه توصيه شركة فسخ عقد بموجب

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشكة

 تاريخ وفى ،   76882:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالجواد عبدالغنى عبدالمجيد رضا شركة   - 25

 0 نهائيا تصفيتها و الشركة لحل السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم   20190731

 تاريخ وفى ،   76882:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالجواد عبدالغنى عبدالمجيد رضا شركة   - 26

 شركات عقود 2019/7/29 بتاريخ 144 برقم مسجل ملخصه عرفى فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190731

 عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركة حل تم عنه مشهر و االبتدائيه دمنهور محكمة

 0 الشركة قبل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190707،   تاريخ وفي 47929، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها حلمى اسماعيل رشاد وجيدة شركة -  1

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

 رأس تعديل تم 20190707،   تاريخ وفي 47929، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه زايد حسين فتحى شركة -  2

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

 رأس تعديل تم 20190707،   تاريخ وفي 47929، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه زايد فتحى محمد/ شركة -  3

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

 تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 70769، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه بدوى احمد حامد مصطفى شركة -  4

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

 تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 70769، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه بدوى احمد حامد محمود/  شركة -  5

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

 تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 70769، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها بدوى احمد حامد تيروس/  شركة -  6

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

 وفي 84773، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالرحمن سيد احمد اسامه - العمومية للمقاوالت الوطنية شركة -  7

  جنيه  300000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190709،   تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 72261، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الجبالى يوسف شوقى محمد -  8

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

 رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 72261، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه المزين على شهدى احمد -  9

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

 تم 20190722،   تاريخ وفي 61484، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية هوشركا ابوبكر مصطفى عصام"  الصديق"  -  10

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

   تاريخ وفي 61484، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركائها الريس عبدالحميد اسماعيل منى)  الصديق -  11

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190722،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190707 تاريخ وفي 47929    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها حلمى اسماعيل رشاد وجيدة شركة -  1

 وشركائها حلمى اسماعيل رشاد وجيدة/ بملك االولى الصناعية المنطقة 43 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 47929    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه زايد حسين فتحى شركة -  2

 وشركائها حلمى اسماعيل رشاد وجيدة/ بملك االولى الصناعية المنطقة 43 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 47929    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه زايد فتحى محمد/ شركة -  3

 وشركائها حلمى اسماعيل رشاد دةوجي/ بملك االولى الصناعية المنطقة 43 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رشاد وجيدة شركة: الى 47929 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190707:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركائها حلمى اسماعيل

 على شهدى احمد: الى 72261 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل رالتأشي تم  تضامن شركة  20190715:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه المزين

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 47929   برقم    20190707:  تاريخ ، لوفاته اسمه رفع تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  زايد  حسين فتحى محمد -  1

 47929   برقم    20190707:  تاريخ ، لوفاته اسمه رفع تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  زايد  حسين فتحى محمد -  2

 47929   برقم    20190707:  تاريخ ، لوفاته اسمه رفع تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  زايد  حسين فتحى محمد -  3

   برقم    20190707:  تاريخ ، لوفاته اسمه رفع تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى اسماعيل رشاد وجيده -  4

47929 

   برقم    20190707:  تاريخ ، لوفاته اسمه رفع تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى اسماعيل رشاد وجيده -  5

47929 

   برقم    20190707:  تاريخ ، لوفاته اسمه رفع تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى اسماعيل رشاد وجيده -  6

47929 

:  تاريخ ، منفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  زايد  حسين فتحى محمد -  7

 47929   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  زايد  حسين فتحى محمد -  8

 47929   برقم    20190707

:  تاريخ ، منفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  زايد  حسين فتحى محمد -  9

 47929   برقم    20190707

 ، منفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى اسماعيل رشاد وجيده -  10

 47929   برقم    20190707:  تاريخ

 ، منفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى اسماعيل رشاد وجيده -  11

 47929   برقم    20190707:  تاريخ

 ، منفرده الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر حلمى اسماعيل رشاد وجيده -  12

 47929   برقم    20190707:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  13

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  14

 72261   برقم    20190715

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجبالى يوسف يوسف شوقى رياض -  15

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجبالى يوسف يوسف شوقى ضريا -  16

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  المزين على شهدى محمد -  17

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  المزين على شهدى محمد -  18

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الجبالى يوسف شوقى محمد -  19

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الجبالى يوسف شوقى محمد -  20

 72261   برقم    20190715

 عنوانها وتحت وبمفرده الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  21

:  تاريخ ، واالفراد والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن

 72261   برقم    20190715

 عنوانها وتحت فردهوبم الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  22

:  تاريخ ، واالفراد والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن

 72261   برقم    20190715

 وبمفرده الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجبالى يوسف يوسف شوقى رياض -  23

 والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن عنوانها وتحت

 72261   برقم    20190715:  تاريخ ، واالفراد

 وبمفرده الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجبالى يوسف يوسف شوقى رياض -  24

 والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن عنوانها وتحت

 72261   برقم    20190715:  تاريخ ، واالفراد

 وتحت وبمفرده الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  المزين على شهدى محمد -  25

 ، واالفراد والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن عنوانها

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

 وتحت وبمفرده ركةالش عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  المزين على شهدى محمد -  26

 ، واالفراد والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن عنوانها

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

 وتحت وبمفرده الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الجبالى يوسف شوقى محمد -  27

 ، واالفراد والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن عنوانها

 72261   برقم    20190715:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتحت وبمفرده الشركة عن نيابه والتوقيع االداره حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  الجبالى يوسف شوقى محمد -  28

 ، واالفراد والخاص العامه والمؤسسات والهيئات واالداريه الحكوميه الجهات كافة امام الشركة ويمثل اغراضها وضمن عنوانها

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  29

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  30

 72261   برقم    20190715

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجبالى يوسف يوسف شوقى رياض -  31

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجبالى يوسف يوسف شوقى رياض -  32

 72261   برقم    20190715:  تاريخ

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  المزين على شهدى محمد -  33

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  المزين على شهدى محمد -  34

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الجبالى يوسف شوقى محمد -  35

 72261   برقم    20190715

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الجبالى يوسف شوقى محمد -  36

 72261   برقم    20190715

 البنوك من واالقتراض االداره حق الشركة ولمديرة  شريك و مدير  بسيطة توصية  الريس عبدالحميد اسماعيل منى -  37

    20190722:  تاريخ ، ولحسابها الشركة باسم الغير وكفالة الرهن وحق والعامه الخاصه والصناديق والخاصه العامه والمؤسسات

 61484   برقم

 البنوك من واالقتراض االداره حق الشركة ولمديرة  شريك و مدير  بسيطة توصية  الريس عبدالحميد اسماعيل منى -  38

    20190722:  تاريخ ، ولحسابها الشركة باسم الغير وكفالة الرهن وحق والعامه الخاصه والصناديق والخاصه العامه والمؤسسات

 61484   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190722:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ابوبكر مصطفى عصام"  الصديق"  -  1

 61484   برقم

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   وشركائها الريس عبدالحميد اسماعيل منى)  الصديق -  2

 61484   برقم    20190722

   ــــــــــــــــــــــ  

   ألحكاما   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 70840   برقم    20190701:  تاريخ ، 4127  2016/11/22-ج  مكى محمد مصطفى سهير -  1

 73397   برقم    20190701:  تاريخ ، 4129  2019/3/23 - ج  عطية ابراهيم عطية بركات -  2

 73078   برقم    20190701:  تاريخ ، 4134  2018/11/24-ج  مرشدى مجد غازى رضا -  3

 72379   برقم    20190701:  تاريخ ، 4144  2018/02/25-ج  عوض الصافى فتحى عبدالستار -  4

 73505   برقم    20190702:  تاريخ ، 4145  2019/5/4 - ج  حموده ابوزيد ابوزيد رضوان -  5

 62209   برقم    20190702:  تاريخ ، 4148  2018/11/10 -ج  الزناتي احمد شعبان ساميه -  6

 51598   برقم    20190702:  تاريخ ، 4169  2019/07/27 -ج  قضيب اللطيف عبد ناصر/  دص -  7

 68704   برقم    20190702:  تاريخ ، 4150  2014/08/18-ج  الطنانى حسن عادل حسن -  8

 68704   برقم    20190702:  تاريخ ، 4151  2019/08/18-ج  الطنانى حسن عادل حسن -  9

 73891   برقم    20190702:  تاريخ ، 4167  2019/09/16 - ج  احمد سيد سيد عبدهللا هشام -  10

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4167  2019/09/16 - ج (  المحمول لخدمات االشقر)  احمد سيد سيد عبدهللا هشام -  11

73891 

 62950   برقم    20190702:  تاريخ ، 4166  2019/8/1-ج  قليقله عبدالمولي احمد -  12

 72407   برقم    20190702:  تاريخ ، 4147  2018/3/3 - ج  رافع عبدالقادر محمود هانى -  13

 34267   برقم    20190702:  تاريخ ، 4146  2019/7/5 - ج  خرابه اسماعيل فهمى مهنى -  14

 67965   برقم    20190702:  تاريخ ، 4161  2013/10/15 - ج  حجازى جاد السيد جابر -  15

 67965   برقم    20190702:  تاريخ ، 4162  2018/10/15 - ج  حجازى جاد السيد جابر -  16

 59230   برقم    20190703:  تاريخ ، 4188  2005/11/21 -ج  الشاعر ابراهيم احمد مصطفى -  17

 59230   برقم    20190703:  تاريخ ، 4189  2010/11/21 -ج  الشاعر ابراهيم احمد مصطفى -  18

 59230   برقم    20190703:  تاريخ ، 4190  2015/11/21 -ج  الشاعر ابراهيم احمد مصطفى -  19

 70921   برقم    20190703:  تاريخ ، 4186  2016/12/20 -ج  منصور جويده مطراوى عبدالناصر -  20

 34305   برقم    20190703:  تاريخ ، 4172  2019/07/18-ج  الخولى على حماد خضره -  21

 62650   برقم    20190703:  تاريخ ، 4171  2019/04/21-ج  خفاجه عبدالسالم فرج -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 63136   برقم    20190703:  تاريخ ، 4183  2019/10/02 - ج  عفيفي براهيما عبدالحميد ابراهيم -  23

 68441   برقم    20190703:  تاريخ ، 4179  2014/04/28 - ج  الطحان عبدهللا سعد كمال -  24

 68441   برقم    20190703:  تاريخ ، 4180  2019/04/28 - ج  الطحان عبدهللا سعد كمال -  25

 25342   برقم    20190703:  تاريخ ، 4170  2017/05/06 -ج  مغيب زيد ابو محمود عبدالمنعم -  26

 52998   برقم    20190703:  تاريخ ، 4191  2019/09/15 - ج  سابق عبدالشافى مسعد -  27

 61957   برقم    20190707:  تاريخ ، 4235  2018/08/24 -ج  سليمان محمد/ الدكتور صيدلية -  28

:  تاريخ ، 4219  2019/07/02-ج(  المستعملة السيارات لتجارة دقماق) دقماق المولى عبد العزيز عبد فتحى -  29

 73692   برقم    20190707

 39792   برقم    20190707:  تاريخ ، 4216  2013/11/05-ج  متولى سعد على حسين عبدالعزيز -  30

 39792   برقم    20190707:  تاريخ ، 4217/  2018/11/05-ج  متولى سعد على حسين عبدالعزيز -  31

 58930   برقم    20190707:  تاريخ ، 4220  2010/08/16-ج  سعد عبده مصطفى زكريا -  32

 58930   برقم    20190707:  تاريخ ، 4221  2015/08/16-ج  سعد عبده مصطفى زكريا -  33

 37221   برقم    20190707:  تاريخ ، 4223  2011/09/30-ج  الواحد عبد العزيز عبد موسى -  34

 37221   برقم    20190707:  تاريخ ، 4223  2016/09/30 -ج  الواحد عبد العزيز عبد موسى -  35

 37221   برقم    20190707:  تاريخ ، 4224  2016/09/30 -ج  الواحد عبد العزيز عبد موسى -  36

 61957   برقم    20190707:  تاريخ ، 4236  2019/01/05 -ج  سليمان عادل محمد/  الدكتور صيدلية -  37

 63093   برقم    20190708:  تاريخ ، 4256  2019/07/08-ج  حبيب محمود عبدالحميد ماهر -  38

 63093   مبرق    20190708:  تاريخ ، 4256  2019/07/08-ج{   البالستيكيه للصناعات النوباريه}  ماهرعبدالحميد -  39

:  تاريخ ، 4256  2019/07/08-ج(   حبيب محمود عبدالحميد ماهر)  بالست نوبا  - البالستيكية للصناعات النوباريه -  40

 63093   برقم    20190708

    20190708:  تاريخ ، 4246  2019/07/07 - ج(   خالف محمد على لطفى محمد) والتصدير لالستيراد جروب خالف -  41

 68625   برقم

 61790   برقم    20190708:  تاريخ ، 4238  2018/06/29 -ج  ودن معروف عبدالمقصود راويه -  42

    20190708:  تاريخ ، 4254  2019/02/11 - ج  ابوليله شعبان مأمون عبدالمحسن محمد -والتصدير لالستيراد ابوليله -  43

 73283   برقم

 73341   برقم    20190709:  تاريخ ، 4262  2019/07/09-ج  ابوليله هيمابرا شعبان مآمون عبدالمحسن -  44

 58475   برقم    20190709:  تاريخ ، 4282  2018/01/03 -ج  التراس حامد عوض محمد اميره/ ص0د -  45

 73064   برقم    20190709:  تاريخ ، 4269  2018/11/17 -ج  الناقورى عبداللطيف ادهم محمد -  46

 66219   برقم    20190709:  تاريخ ، 4268  2017/03/18 - ج  هناء اتيليه -  47

 72734   برقم    20190709:  تاريخ ، 4287  2018/6/9 - ج  الطباخ محمود عطية سمير شكرى -  48



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 61161   برقم    20190709:  تاريخ ، 4276  2017/10/28 - ج  سعد الحميد عبد ابراهيم محمد هشام -  49

 50505   برقم    20190710:  تاريخ ، 4327  2013/5/11 - ج  الشاعر محمد عبدالفتاح عبدالناصر -  50

 50505   برقم    20190710:  تاريخ ، 4328  2018/5/11 - ج  الشاعر محمد عبدالفتاح عبدالناصر -  51

 40529   برقم    20190710:  تاريخ ، 4289  2014/05/24-ج  عكر محمد عبد سعد -  52

 40529   برقم    20190710:  تاريخ ، 4290  2019/05/24 - ج  عكر محمد عبد سعد -  53

 59349   برقم    20190710:  تاريخ ، 4319  2011/1/10 -ج  الشامى نصر الدين نصر محمد سمير -  54

 73693   برقم    20190710:  تاريخ ، 4320  2019/07/03 - ج  مرسى مصطفى جالل فرج -  55

:  تاريخ ، 4331  2018/07/07 -ج(   الحلوانى على محمد على سامية)  البتروليه المواد وخدمات لنقل الحلوانى -  56

 67775   برقم    20190710

 67775   برقم    20190710:  تاريخ ، 4331  2018/07/07 -ج  الحلوانى محمد على سامية -  57

 67775   برقم    20190710:  تاريخ ، 4331  2018/07/07 -ج  الحلوانى على محمد على سامية -  58

 73818   برقم    20190710:  تاريخ ، 4326  2019/08/24 - ج  ابوخشم احمد احمد محمد -  59

 59633   برقم    20190710:  تاريخ ، 4308  2006/04/01 - ج  شمس محمد احمد جابر -  60

 59633   برقم    20190710:  تاريخ ، 4309  2011/04/01 - ج  شمس محمد احمد جابر -  61

 59633   برقم    20190710:  تاريخ ، 4310  2016/04/01 - ج  شمس محمد احمد جابر -  62

 73597   برقم    20190711:  تاريخ ، 4362  2019/6/4 - ج  حشيش احمد محمد نجوى -  63

 72069   برقم    20190711:  تاريخ ، 4354  2017/11/22 - ج  سالم عبدالمنعم قنديل عبير -  64

 37135   برقم    20190711:  تاريخ ، 4339  2018/04/29 - ج  ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  65

 37135   برقم    20190711:  تاريخ ، 4338  2016/09/03 - ج  ابوحالوه احمد محمد عبدالعليم محمد -  66

 68395   برقم    20190711:  تاريخ ، 4364  2019/04/07 -ج(   زبادى محمد حسن مندور عالء - ابوحسن)  -  67

 68395   برقم    20190711:  تاريخ ، 4364  2019/04/07 -ج  زبادى محمد حسن مندور عالء -  68

   برقم    20190711:  تاريخ ، 4365  2008/02/23=  ج  غراب علي السالم عبد الدين بهاء/  الدكتور صيدلية -  69

61436 

   برقم    20190711:  تاريخ ، 4366  2013/02/23 - ج  غراب علي السالم عبد الدين بهاء/  الدكتور صيدلية -  70
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   برقم    20190711:  تاريخ ، 4367  2018/02/23 - ج  غراب علي السالم عبد الدين بهاء/  الدكتور صيدلية -  71

61436 

 73773   برقم    20190711:  تاريخ ، 4363  2019/08/05 -  ج  عرفات عبدالوهاب محمد عبدالرؤف سعيد -  72

 68567   برقم    20190711:  تاريخ ، 4350  2019/07/11-ج  عرفات علوان محمد عبدالاله نيبال -  73

 72679   برقم    20190714:  تاريخ ، 4372  2019/5/21-ج  يقطين على صبره محمد هناء -  74



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 71522   برقم    20190714:  تاريخ ، 4374  2017/06/03 -ج  السيد محمد عبده عبدالوهاب احمد -  75

 60855   برقم    20190714:  تاريخ ، 4399  2007/7/9 - ج  الشبل محمود حمدهللا عبدالاله -  76

 60855   برقم    20190714:  تاريخ ، 4400  2012/7/9 - ج  الشبل محمود حمدهللا عبدالاله -  77

 60855   برقم    20190714:  تاريخ ، 4401  2017/7/9 - ج  الشبل محمود حمدهللا عبدالاله -  78

 51255   برقم    20190714:  تاريخ ، 4370  2019/3/26-ج  نديم حسن احمد محمد -  79

 59829   برقم    20190714:  تاريخ ، 4385  2006/5/30 - ج  اسماعيل حسين المقصود عبد منى -  80

 59829   برقم    20190714:  تاريخ ، 4386  2011/5/30 - ج  اسماعيل حسين المقصود عبد منى -  81

 59829   برقم    20190714:  تاريخ ، 4387  2016/5/30 - ج  اسماعيل حسين المقصود عبد منى -  82

 38854   برقم    20190715:  تاريخ ، 4433  2018/1/18-ج  الفحام حامد محمد سعد محمد -  83

 60356   برقم    20190715:  تاريخ ، 4422  2016/12/26-ج  البحيري محمد محمد ابراهيم وجيهه -  84

   برقم    20190715:  تاريخ ، 4430  2019/06/19 -ج(  الحلويات لتصنيع الشريف) قريطم حمدى شريف محمد -  85

73646 

 51589   برقم    20190715:  تاريخ ، 4415  2019/07/25 - ج  ربيع حامد محمد عرفه -  86

 67525   برقم    20190716:  تاريخ ، 4448    الصفتى عبدالعزيز عبدالشافى وليد -  87

 67525   برقم    20190716:  تاريخ ، 4449  2018/4/2-ج  الصفتى عبدالعزيز عبدالشافى وليد -  88

 55682   برقم    20190716:  تاريخ ، 4452  2018/3/26 - ج  المسامير لتجاره عامر مؤسسه -  89

 55682   برقم    20190716:  تاريخ ، 4452  2018/3/26 - ج  عامر عبدالسالم الحصافى عبدالحميد -  90

 55682   برقم    20190716:  تاريخ ، 4452  2018/3/26 - ج  التصنيع و للتجاره عامر مؤسسه -  91

 69536   برقم    20190716:  تاريخ ، 4467  2015/08/18 -ج  خميس عبدالقادر عبدالعليم فاطمة -  92
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