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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اجهزه اصالح عن 12152 برقم 20190703 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ابراهيم محمد -  1

 سالمه حامد رفعت رحاب/  بملك المحكمه خلف الوطنى الحزب شارع:  بجهة ، كهربائيه

 عن 12173 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغول محمد صالح محمد عصام احمد -  2

 شريك كوم قريه:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وتجاره تصنيع عدا فيما)  جاهزه مالبس تجاره

 الخير ابو الصمد عبد المقصود عبد محمد/  بملك

 عن 12183 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى الالمى المجيد عبد صبحى -  3

 المجيد عبد صبحى هللا عبد/  بملك الزراعه مدرسه طريق مكرم عمر:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتعبئه فرز ومحطه تصدير

 الالمى

 عن 12196 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى احمد اليزيد ابو حمدى محمد -  4

 يحيى الرسول عبد الجواد عبد زينب/  بملك الطود المستشفى شارع:  بجهة ، منظفات

 مكتب عن 12166 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زقزوق مجاهد مبروك احمد -  5

 زقزوق مجاهد مبروك/  بملك بولين قناطر:  بجهة ، داخليه رحالت

 منشار ورشه عن 1271 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى السيد محمد حماده -  6

 الحاربى محمد سليمان مصطفى/  بملك الوقاد نبيل الدين فخر:  بجهة ،

 فول مطعم عن 12188 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى محمد حسن عيد كرم -  7

 المعطى عبد العاطى عبد رقيه/  بملك عارف السالم عبد:  بجهة ، وطعميه

 برقم 20190725 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكرى ابو المجيد عبد الغنى عبد المجيد عبد محمد -  8

 ذكرى ابو الغنى عبد المجيد عبد/  بملك النقيدى/  امين حسين عزبه:  بجهة ، مواشى تربيه عن 12205

 عن 12145 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرى الحميد عبد جمال الحميد عبد -  9

 البرى الحميد عبد جمال/  بملك واقد قريه:  بجهة ، به المسموح حدود فى والقوانين للوائح طبقا تصدير مكتب

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عماله وتوريدات بالداخل ورحالت العمال لنقل المصطفي)  زغلول رمضان عبدالقادر مصطفي -  10

:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريدات بالداخل ورحالت عمال نقل مكتب عن 10237 برقم 20190703 فى قيد ، 25000.000

 خيرهللا يوسف احمد هشام/  بملك - القبلي المزلقان شارع

 عن 12154 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى التواب عبد موسى رجب -  11

 صقر بسيونى محمد محمد/  بملك الطحان مدرسه شارع:  بجهة ، محمول صيانه

 منظفات عن 12165 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حتحوت ابوالريش سمير احمد -  12

 الدور يوسف احمد/  بملك - بولين قناطر:  بجهة ،

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المغربى حسين الرحيم عبد احمد)  والتصدير لالستيراد المغربى -  13

 من متفرع الجبرونى شارع:  بجهة ، به المسموح حدود فى والقوانين للوائح طبقا وتصدير استيراد عن 12168 برقم 20190708

 حسين الرحيم عبد حسين/  بملك القبلى المزلقان شارع

 12214 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى الحميد عبد محمد علي راضي -  14

 الشرقاوى عبدالحميد محمد هادى/  بملك -اطلميس قرية:  بجهة ، مواشي حظيره عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 النظافه عن 12200 برقم 20190721 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده الصاوى محمد سهام -  15

 عطا كيالنى عبده جمعه/  بملك بيبان قريه:  بجهة ، منتظفات وبيع الحكوميه والتوريدات والخدمات

 بيع عن 12169 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خراشه محمد الاله عبد ايمان -  16

 سعيد شاكر ابراهيم/  بملك الصواف:  بجهة ، احذيه

 عن 12180 برقم 20190711 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبنى صالح اسراء/  د صيدليه -  17

 اللبنى محمد حسين صالح/  بملك صفيه السيده شارع:  بجهة ، صيدليه

 عن 12209 برقم 20190728 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى محمد الصاوى اسماعيل -  18

 القاهره اسكندريه طريق شابور ناحيه:  بجهة ، به المسموح حدود في والقوانين للوائح طبقا واستيرادوتصدير كرتون مصنع

 الصاوى محمد الصاوى احمد/ بملك - الزراعي

 وبيع نقل عن 12144 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على زيد ابو صالح السيد -  19

 مرسى سليمان احمد/  بملك ناصر منشاه:  بجهة ، وحيه مجمده اسماك

 مركز عن 12149 برقم 20190702 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحكيم فؤاد ياسر مصطفى فجر -  20

 محمد ابراهيم ورد/  بملك سعيفه ابو قريه داود حموده عزبه دمنهور الدلنجات طريق:  بجهة ، البيطريه االدويه وتداول لبيع بيطرى

 سلمان

 12160 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا موسى القوى عبد السعودى سمير -  21

 هللا فتح ابراهيم نجوى/  بملك البلد الطيريه:  بجهة ، سيارات غيار قطع عن

 عن 12167 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العزيز عبد محمد مبروك -  22

 احمد العزيز عبد محمد/  بملك المحطه ناصر منشاه:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 حديد عن 12187 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى مصطفى عثمان رضا -  23

 مرعى المجيد عبد رضا مبروكه/  بملك االيمان قريه:  بجهة ، وبويات وحدايد واسمنت

 معرض عن 12194 برقم 20190718 فى قيد ، 350000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر على المنعم عبد محمد -  24

 رجب عبده على المنعم عبد/  بملك بيبان:  بجهة ، موبيليات

 تجارة عن 12186 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى محمد حسن عيد حاتم -  25

 النوت عبدالمعطي عبدالعاطي رقيه/  بملك - عارف عبدالسالم قريه:  بجهة ، البقاله

 مالبس عن 12204 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس السيد عبده أنور نورا -  26

 ابراهيم جمال/  بملك - صابر ام:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)  جاهزه

 احمد مهران

 عن 12212 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول الستار عبد الرازق عبد عمرو -  27

 الحبروكى الونيس عبد محى مبروكه/  بملك الزماللك شارع:  بجهة ، سيارات سمكره ورشه

 ، احذيه بيع عن 12164 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده محمد احمد شاريهان -  28

 سعد شاكر ابراهيم/  بملك الصواف:  بجهة

 ادوات عن 12195 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباخ رجب السيد محمد -  29

 الجمال االمام ابوماجد رضا/  بملك - الرئيسيه المعركه:  بجهة ، كهربائيه

 اتيليه عن 12211 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القط عبدالوهاب نصر داليا -  30

 علي اميره/  بملك - سعيد بور شارع:  بجهة ،(  والبيع العسكريه والمهمات واالكسسوارات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)  مالبس

 المحرقاوى عبدالعاطي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشة عن 12175 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد منصور يسرى -  31

 بدر محمد صبحي الهادى/  بملك - واقد:  بجهة ، مطابخ تصنيع

 بجهة ، صبدليه عن 12189 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب ياسر/  د صيدليه -  32

 الطالب/  بملك فريج زاويه الثوره شارع من جبريل حسن شارع: 

 حظيره عن 12192 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد محمد فرج ابراهيم -  33

 راشد محمد فرج اكرامى/  بملك النجيله:  بجهة ، مواشى

 تجميع عن 12217 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فهيم اسماعيل حماده -  34

 هجرس محمد فهيم اسماعيل/  بملك - سرسيقا قرية:  بجهة ، البان وتوزيع وتجارة

 عن 12216 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  35

 الجناينى عزت محمد محمود/  بملك العام المستشفى بجوار بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح:  بجهة ، مشويات مطعم

 عن 12216 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  36

 اليزيد ابو احمد محمد/  بملك العام المشتشفى شارع:  بجهة ، مشويات مطعم

 عن 12150 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزقزوق اسماعيل عرفه خلف اسالم -  37

 هللا عطا ابراهيم احمد محمد/  بملك المحكمه خلف:  بجهة ، بقاله

 مستلزمات عن 12156 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات حسن خليل عالء -  38

 صبره حسين محمود ياسر/  بملك النجاح:  بجهة ، وتنقيط رى

 ورشه عن 12174 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن احمد رضا محمد احمد -  39

 الشاطر على محمد احمد على/  بملك جالوت عين قريه:  بجهة ، ومخرطه لحام

 12182 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقيله عبداللطيف عبدالعزيز فارس اسالم -  40

 عقيله عبدالعزيز فارس/ بملك - مغنين:  بجهة ، تصدير مكتب عن

 خراطه ورشه عن 12185 برقم 20190715 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى سعيد محمد احمد -  41

 اسعد عزيز غالى مكرم/  بملك عفان ابن عثمان شارع:  بجهة ،

 12190 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالرحيم عبدالعزيز ربيع محمد -  42

 عبدالرحيم عبدالعزيز ربيع/  بملك - النخل زمران -عبدالغفار احمد عزبة:  بجهة ، بقاله عن

 مالبس عن 12179 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود فايده -  43

 محمد محمد/  بملك مكرم عمر:  بجهة ،(  والبيع العسكريه واالكسسوارات والمهمات المالبس وتجاره تصنيع عدا فيما)  جاهزه

 عفيفى

 تجاره عن 12198 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرمادى عبده على سعد -  44

 العدوى احمد العنين ابو فتحيه/  بملك المعركه قريه:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 12203 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الرازق عبد حمدى الرازق عبد -  45

 حسن العزيز عبد محمد/  بملك بولين كفر:  بجهة ، احذيه تجاره

 مزرعة عن 12208 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع السيد محمد السعد ام -  46

 عبدالجليل عبدالفتاح عبدالرؤف/  بملك - بريم:  بجهة ، مواشي

 معمل عن 12151 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور شحاته عزت وئام -  47

 الفطيسى محمد سيف الجواد عبد/  بملك الناصر عبد جمال شارع من متفرع شارع:  بجهة ، تحاليل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محل عن 12172 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ابو علي محمد السيد شرين -  48

 علي محمد السيد سوزان/  بملك - شابور:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 12181 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج يوسف العال عبد سعد احمد -  49

 فرج يوسف العال عبد/  بملك مغنين:  بجهة ، تصدير مكتب

 كماليات عن 12184 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد ابراهيم تامر -  50

 السيد ابراهيم حسين/  بملك المومنين امير شارع:  بجهة ، سيارات

 بجهة ، احذيه عن 12197 برقم 20190718 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد احمد صالح محمد -  51

 النحاس خليل سعد ابراهيم خليل/  بملك كامل مصطفى شارع: 

 عن 12213 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواسماعيل محمد اسامه/ د -صيدليه -  52

 ابراهيم عبدالرحمن همام/  بملك/  واقد:  بجهة ، صيدلية

 عن 12146 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيوه عبدالقادر محمود ممدوح مرفت -  53

 الفقي خلف محمد حسن/  بملك - الجمهوريه شارع:  بجهة ، بقاله

 برقم 20190704 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السميع عبد محجوب السميع عبد السيد خالد -  54

 محجوب عبدالسميع السيد شريف/  بملك - مجاهد كفر:  بجهة ، وتصدير استيراد عن 12157

 عن 12158 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخير ابو ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم -  55

 دسوقي ابراهيم عبدالعزيز/  كبمل - شريك كوم:  بجهة ، والكتروميكانيكال هندسيه معدات توريدات مكتب

 عن 12162 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده عبدالعظيم فخرى هبه -  56

 بملك - البالوكس:  بجهة ،(  والبيع العسكريه والمهمات واالكسسوارات المالبس وبيع تصنيع عدا فيما)  جاهزه ومالبس مفروشات

 حموده الدين سيف جمال عبدالسالم/ 

 عن 12207 برقم 20190728 فى قيد ، 5000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبي عبدالحميدعبدالحميد محمد -  57

 مني/  بملك - التحرير شارع من متفرع الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، به المسموح حدود في والقوانين للوائح طبقا وتصدير اسنيراد

 الرامي البارى عبد

 عن 12163 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن التواب عبد صالح محمود -  58

 رسالن التواب عبد محمد/  بملك المدارس شارع:  بجهة ، ومشروبات عصائر

 غيار قطع بيع عن 12147 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك محمد عبدهللا ريم -  59

 الدهب ابو محمد التواب عبد محمد/  بملك المصرى عزيز شارع:  بجهة ، توكتوك

 عن 12155 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد محمود شريفه -  60

 عباس عبدالمحسن خالد/  بملك -الشعراوى الشيخ 5/11 رقم عقار:  بجهة ، بقاله

 مكتب عن 12215 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا ابراهيم فارس عمرو -  61

 عيسى ابو ابراهيم احمد عطيات/  بملك التعبئه شارع:  بجهة ، داخليه عماله توريد

 عن 12216 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  62

 الجناينى عزت محمد محمود/  بملك العام المستشفى بجوار:  بجهة ، الالزمه التراخيص استصدار بعد وذلك تصوير سيشن

 عن 12199 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابو طه العال عبد ايمن -  63

 اسماعيل ابو طه العال عبد اشرف/  بملك النجيله:  بجهة ، حيوانى انتاج مزرعه

 20190728 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   غنيم عطا انور فكرى)  والتصدير لالستيراد غنيم -  64

 غنيم علي عطا انور/  بملك - الطود:  بجهة ، به المسموح حدود في والقوانين للوائح طبقا وتصدير استيراد عن 12206 برقم



 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

 ، بقاله عن 12210 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر توفيق العنين ابو هناء -  65

 عامر محمود فتحى احمد/  بملك مغنين:  بجهة

 عن 12148 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنانى عيسى ابراهيم صبرى -  66

 الطنانى عيسى ابراهيم/  بملك النجيله:  بجهة ، مواشى حظيره

 تجاره عن 12170 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوزى المنعم عبد محمد فوزى -  67

 عرفه محمد بدوى محمد/  بملك 2 الجمهوريه شارع:  بجهة ، خرده

 احذيه بيع عن 12201 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى مرسى محمود اميره -  68

 سليمان الجارحى بهى صبرى/  بملك الجيش شارع:  بجهة ،

 12153 برقم 20190703 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول الجواد عبد رمضان رضا ايمان -  69

 مركز/  بملك الشعبيه الساحه شارع:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارت والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره عن

 حماده كوم مدينه شباب

 مشغل عن 12161 برقم 20190704 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر احمد محمد محمد -  70

 السيد احمد محمد/  بملك الفوايد بولين:  بجهة ، والبيع العسكريه واالكسسوارت المالبس وتجاره تصنيع عدا فيما جاهزه مالبس

 خضر

 12176 برقم 20190710 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلكيمى حسن الغنى عبد كامل فارس -  71

 الغنى عبد كامل مصطفى/  بملك عرابى احمد راضى عزبه:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب عن

 مكتب عن 12177 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البتانونى محمد عماد محمد -  72

 فهمى محمد ابتسام/  بملك مصر بنك شارع:  بجهة ، داخلى برى نقل

 ، بقاله عن 12193 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل عزيزى ابراهيم امال -  73

 الجمال النبى عبد عمر النبى عبد/  بملك الخاوى ابو:  بجهة

 عن 12202 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوفى الكريم عبد مصطفى محمد -  74

 الحوفى الكريم عبد مصطفى نادر/  بملك خربتا:  بجهة ، حيوانى انتاج مزرعه

 ، مبيدات عن 12159 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلح الحليم عبد محمد بسمه -  75

 سليمان محمد جالل محمد/  بملك بغداد قريه بناحيه شاهين عزبه:  بجهة

 برقم 20190711 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر محمد الوارث عبد ابراهيم الوارث عبد -  76

 نصر محمد خليل سهير/  بملك العيص كفر:  بجهة ،(  قانونا به المسموح حدود فى)  وتصدير استيراد مكتب عن 12178

 مدشه عن 12077 برقم 20190716 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه حسن مصطفى حسين -  77

 العيسوى محمد الغنى عبد جمعه/  بملك الرئيسى سعيفه ابو:  بجهة ، اعالف

 بيع مركز عن 12191 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد طلعت محمد -  78

 زوبع اسماعيل السيد فريج السيد/  بملك النهضه شارع:  بجهة ، بيطريه ولقحات ادويه وتداول

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   10802:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوكيل السالم عبد العزيز عبد ماناي   - 1

 نهائيا الجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   9586:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين سيف جمال السالم عبد بكر   - 2

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   8824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خيوه القادر عبد محمود ممدوح   - 3

 التاجر لوفاة شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   12045:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطناني عيسي إبراهيم وفاء   - 4

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   11640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى بهنسي احمد محمد مصطفي   - 5

 النشاط وانعدام التجارة ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   3082:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق  محمد محمد سالمه   - 6

 نهائيا التجاره لترك

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   11616:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال احمد السيد يعقوب   - 7

 الفرع عن االستغناء

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   8233:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السواق رجب احمد طارق   - 8

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   4268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق محمد محمد مسعود   - 9

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   3277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خالد  محمد لطفى محمد   - 10

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   177:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البريدى  على محمود  صبحى محمد   - 11

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   3778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خاطر  السيد  عيد  محى  منى   - 12

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   9971:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الالمى المجيد عبد قدرى مجدى   - 13

 ائيانه التجاره لترك  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   9935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راشد محمد فرج ابراهيم   - 14

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   11901:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيد ابو مامون عطيه محمد   - 15

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   3126:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدران  بركات  بدر  حجازيه   - 16

 نهائيا التجاره لتترك  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   4733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعي ابراهيم محمد صباح   - 17

 النشاط وانعدام التجاره لترك شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   3343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجرادينى  عبدالجواد  محمد  هانى   - 18

 نهائيا التجاره لترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   10215:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا خلف محمد نبيل أميره   - 19

 نهائيا التجاره لترك

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   12002:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المحرقاوى عبدالعاطي علي اماني   - 20

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 تم   20190724 تاريخ وفى ،   12073:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالمقصود عبدالغني محمد   - 21

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   12074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان جاد محمد شوقي محمد   - 22

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   8021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار ابراهيم محمود جمال   - 23

 نهائيا النشاط وانعدام التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   7804:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين مرسى معوض انهار   - 24

 النشاط وانعدام تجارةال لترك شطب

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   9094:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المحرقاوى على هللا فتح ممدوح   - 25

 النشاط وانعدام التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   2802:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفار مختار احمد اسماعيل مختار   - 26

 نهائيا التجاره لترك  السجل

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   11607:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته سيف الظاهر عبد سمير   - 27

 الرئيسى المحل على النشاط واقتصار المنوفيه 2019/07/28 بتاريخ 3311 رقم تاشير بطلب الفرع الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   4632:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خيوه ابراهيم احمد محمد   - 28

 النشاط وانعدام التجارة لترك شطب

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   7775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى رياض صالح عزه   - 29

 نهائيا التجاره لترك  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عنتر حسين الستار عبد ابراهيم -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  6162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القفاص محمود عبدهللا محمد -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  4937 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الواحد عبد السيد محمود رفاعي -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  10855 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حواش محمد صبرى السالم عبد -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  11199 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحاوى احمد فاطمه -  5

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  10510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا سالمه سعد بشرى -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  11201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح مصطفى محمد منير شيماء -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  9335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده حسن حليم احمد -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  9335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده حسن حليم احمد -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  9335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده حسن حليم احمد -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  10896 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الجواد عبد السيد مصطفى -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ يوف  9037 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عليوة محمد فؤاد محمود -  12

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  12155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد محمد محمود شريفه -  13

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  10995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدايم عبد احمد محمد نبيه -  14

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  12153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زغلول الجواد عبد رمضان رضا ايمان -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  5997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البشاري موسي متولي رضا -  16

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  3534 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض ابراهيم عبدالسالم جابر -  17

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



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  8087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطويل الواحد عبد سليمان مصطفى -  18

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

 تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  8087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والموتيسكالت التوكتوك وتجارة لبيع الطويل -  19

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

 تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  8087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البخاريه الدراجات غيار قطع لتجارة الطويل -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  6686 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دليور رشاد محمد حامد مديح -  21

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  9677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منسى الفتاح عبد راضى محمد -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  8092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهندسى بالل مكتب -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  8092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل المقصود عبد شفيق احمد/  مهندس -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  3637 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات  الحميد  عبد  محمد -  25

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  10934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده يوسف الحجاج ابة حسن -  26

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  10934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده يوسف الحجاج ابو حسن -  27

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  11663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غزال جابرعبدالمقصود احمد -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  11744 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ندا محمد ربيع محمد عادل -  29

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20190731 ، تاريخ وفي  12206 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   غنيم عطا انور فكرى)  والتصدير لالستيراد غنيم -  30

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 12067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسي عبداللطيف عطيه شعبان -  1

  عباده محمود المطلب عبد فيصل/  بملك قليشان بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع الفتاح عبد محمد محمد -  2

  الفيل العال عبد حمدى/  بملك خربتا ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوفى الكريم عبد مصطفى محمد -  3

  الحوفى الكريم عبد مصطفى نادر/  بملك خربتا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرى الحميد عبد جمال الحميد عبد -  4

  البرى الحميد عبد جمال/  بملك واقد قريه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك محمد عبدهللا ريم -  5

  الدهب ابو محمد التواب عبد محمد/  بملك المصرى عزيز شارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنانى عيسى ابراهيم صبرى -  6

 الطنانى عيسى ابراهيم/  بملك النجيله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيوه عبدالقادر محمود ممدوح مرفت -  7

 الفقي خلف محمد حسن/  بملك - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيم فؤاد ياسر مصطفى فجر -  8

  سلمان محمد ابراهيم ورد/  بملك سعيفه ابو قريه داود حموده عزبه دمنهور الدلنجات طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على زيد ابو صالح السيد -  9

  مرسى سليمان احمد/  بملك ناصر منشاه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 10855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش محمد صبرى السالم عبد -  10

 القط ابراهيم محمد محمود/  بملك - خلف سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 4937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد السيد محمود رفاعي -  11

  سعيد عمر محمد عمر/  بملك دمشلى قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزقزوق اسماعيل عرفه خلف اسالم -  12

  هللا عطا ابراهيم احمد محمد/  بملك المحكمه خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 12151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور شحاته عزت وئام -  13

 الفطيسى محمد سيف الجواد عبد/  بملك الناصر عبد جمال شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 12152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم محمد -  14

  سالمه حامد رفعت رحاب/  بملك المحكمه خلف الوطنى الحزب شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 10237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول رمضان القادر عبد مصطفى -  15

 المزلقان شارع بناحيه - عماله وتوريدات بالداخل ورحالت عمال نقل مكتب/ لنشاط - اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 خيرهللا يوسف احمد هشام/  بملك - حماده بكوم القبلي

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عماله وتوريدات بالداخل ورحالت العمال لنقل المصطفي)  زغلول رمضان عبدالقادر مصطفي -  16

 احمد هشام/  بملك - القبلي المزلقان شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 10237    برقم

 خيرهللا يوسف

 العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 12153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول الجواد عبد رمضان رضا ايمان -  17

  حماده كوم مدينه شباب مركز/  بملك الشعبيه الساحه شارع ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد محمود شريفه -  18

 عباس عبدالمحسن خالد/  بملك -الشعراوى الشيخ 5/11 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى التواب عبد موسى رجب -  19

 صقر بسيونى محمد محمد/  بملك الطحان مدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات حسن خليل عالء -  20

  صبره حسين محمود ياسر/  بملك النجاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا موسى القوى عبد السعودى سمير -  21

  هللا فتح ابراهيم نجوى/  بملك البلد الطيريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محجوب السميع عبد السيد خالد -  22

 محجوب عبدالسميع السيد شريف/  بملك - مجاهد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم -  23

 دسوقي ابراهيم عبدالعزيز/  بملك - شريك كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلح الحليم عبد محمد بسمه -  24

  سليمان محمد جالل محمد/  بملك بغداد قريه بناحيه شاهين عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد محمد -  25

  خضر السيد احمد محمد/  بملك الفوايد بولين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 12162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالعظيم فخرى هبه -  26

 حموده الدين سيف جمال عبدالسالم/  بملك - البالوكس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتحوت ابوالريش سمير احمد -  27

 الدور يوسف احمد/  بملك - بولين قناطر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن التواب عبد صالح محمود -  28

  نرسال التواب عبد محمد/  بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد احمد شاريهان -  29

  سعد شاكر ابراهيم/  بملك الصواف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 12166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق مجاهد مبروك احمد -  30

 زقزوق مجاهد مبروك/  بملك بولين قناطر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 12167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد محمد مبروك -  31

  احمد العزيز عبد محمد/  بملك المحطه ناصر منشاه ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 12168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المغربى حسين الرحيم عبد احمد)  والتصدير لالستيراد المغربى -  32

 الرحيم عبد حسين/  بملك القبلى المزلقان شارع من متفرع الجبرونى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190708

 حسين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 12169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خراشه محمد الاله عبد ايمان -  33

  سعيد شاكر ابراهيم/  بملك الصواف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 12172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابو علي محمد السيد شرين -  34

 علي محمد السيد سوزان/  بملك - شابور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 1271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى السيد محمد حماده -  35

  الحاربى محمد سليمان مصطفى/  بملك الوقاد نبيل الدين فخر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 12173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول محمد صالح محمد عصام احمد -  36

  الخير ابو الصمد عبد المقصود عبد محمد/  بملك شريك كوم قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 12174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن احمد رضا محمد احمد -  37

  الشاطر على محمد احمد على/  بملك جالوت عين قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 12170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى المنعم عبد محمد فوزى -  38

  عرفه محمد بدوى محمد/  بملك 2 الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 9119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى على مفيده -  39

 مناع احمد مبروك سمير/  بملك علقام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 12175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد منصور يسرى -  40

 بدر محمد صبحي الهادى/  بملك - واقد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 12176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلكيمى حسن الغنى عبد كامل فارس -  41

  الغنى عبد كامل مصطفى/  بملك عرابى احمد راضى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 12177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى محمد عماد محمد -  42

  فهمى محمد ابتسام/  بملك مصر بنك شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 12179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود فايده -  43

  عفيفى محمد محمد/  بملك مكرم عمر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 12180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبنى صالح اسراء/  د صيدليه -  44

  اللبنى محمد حسين صالح/  بملك صفيه السيده شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 12178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد الوارث عبد ابراهيم الوارث عبد -  45

  نصر محمد خليل سهير/  بملك العيص كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 12132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعت علي محمد فتحي محمد هاني -  46

 شعت اللطيف عبد ابراهيم ساميه/  كبمل الشرقيه ابسوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 12181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج يوسف العال عبد سعد احمد -  47

  فرج يوسف العال عبد/  بملك مغنين ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 12182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيله عبداللطيف عبدالعزيز فارس اسالم -  48

 عقيله عبدالعزيز فارس/ بملك - مغنين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 6286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشلوفي محمد احمد اشرف -  49

/  بملك الشروق مدينه السابعه المجاوره شرق 3 الحى 8 عقار الجديده القاهره بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  القصاص اسماعيل احمد اسماعيل

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 12183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى الالمى المجيد عبد صبحى -  50

  الالمى المجيد عبد صبحى هللا عبد/  بملك الزراعه مدرسه طريق مكرم عمر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 12184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد ابراهيم تامر -  51

  السيد ابراهيم حسين/  بملك المومنين امير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 12185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى سعيد محمد احمد -  52

  اسعد عزيز غالى مكرم/  بملك عفان ابن عثمان شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 12186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد حسن عيد حاتم -  53

 النوت عبدالمعطي عبدالعاطي رقيه/  بملك - عارف عبدالسالم هقري ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 12187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى مصطفى عثمان رضا -  54

 مرعى المجيد عبد رضا مبروكه/  بملك االيمان قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 12077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه حسن مصطفي حسين -  55

  محمد الغنى عبد جمعه/  بملك الرئيسى سعيفه ابو بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 12188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد حسن عيد كرم -  56

  المعطى عبد العاطى عبد رقيه/  بملك عارف السالم عبد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 12077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه حسن مصطفى حسين -  57

  العيسوى محمد الغنى عبد جمعه/  بملك الرئيسى سعيفه ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 12189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ياسر/  د صيدليه -  58

  الطالب/  بملك فريج زاويه الثوره شارع من جبريل حسن شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 12190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالرحيم عبدالعزيز ربيع محمد -  59

 عبدالرحيم عبدالعزيز ربيع/  بملك - النخل زمران -عبدالغفار احمد عزبة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 12191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد طلعت محمد -  60

  زوبع اسماعيل السيد فريج السيد/  بملك النهضه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 12192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد فرج ابراهيم -  61

  راشد محمد فرج اكرامى/  بملك النجيله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 12193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل عزيزى ابراهيم امال -  62

  الجمال النبى عبد عمر النبى عبد/  بملك الخاوى ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 12194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب على المنعم عبد محمد -  63

  رجب عبده على المنعم عبد/  بملك بيبان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 12195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ رجب السيد محمد -  64

 الجمال االمام ابوماجد رضا/  بملك - الرئيسيه المعركه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 12196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى احمد اليزيد ابو حمدى محمد -  65

  يحيى الرسول عبد الجواد عبد زينب/  بملك الطود المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 12197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد احمد صالح محمد -  66

  النحاس خليل سعد ابراهيم خليل/  بملك كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 12198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرمادى عبده على سعد -  67

  العدوى احمد العنين ابو فتحيه/  بملك المعركه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 12199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو طه العال عبد ايمن -  68

  اسماعيل ابو طه العال عبد اشرف/  بملك النجيله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 12200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الصاوى محمد سهام -  69

  عطا كيالنى عبده جمعه/  بملك بيبان قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 12201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى مرسى محمود اميره -  70

  سليمان الجارحى بهى صبرى/  بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 12203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعا الرازق عبد حمدى الرازق عبد -  71

  حسن العزيز عبد محمد/  بملك بولين كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 12204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السيد عبده أنور نورا -  72

 احمد مهران ابراهيم جمال/  بملك - صابر ام ،:   الـتأشير

 تم 20190725 تاريخ وفي 12205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكرى ابو المجيد عبد الغنى عبد المجيد عبد محمد -  73

  ذكرى ابو الغنى عبد المجيد عبد/  بملك النقيدى/  امين حسين عزبه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 12209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد الصاوى اسماعيل -  74

 الصاوى محمد الصاوى احمد/ بملك - الزراعي القاهره اسكندريه طريق شابور ناحيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 12208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد محمد السعد ام -  75

 عبدالجليل عبدالفتاح عبدالرؤف/  بملك - بريم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 11506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان زكى سيد رامى -  76

 ســــالم الرحمن عبد أسامه ليصبح/  المالك اسم تصحيح ،:   الـتأشير

 تم 20190728 تاريخ وفي 12206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  غنيم عطا انور فكرى)  والتصدير لالستيراد غنيم -  77

 غنيم علي عطا انور/  بملك - الطود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 12207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي عبدالحميدعبدالحميد محمد -  78

 الرامي البارى عبد مني/  بملك - التحرير شارع من متفرع الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 11403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد احمد -  79

 المهدىالسيد عبد محمود ناجده/  بملك - العام المستشفي امام - الثوره شارع/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل المقصود عبد شفيق احمد/  مهندس -  80

 النشاط واقتصار دمنهور سجل 75243 برقم والمقيد 2015/08/25 بتاريخ 3453 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف، 

  الرئيسى المحل على

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 8092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندسى بالل مكتب -  81

  الرئيسى المحل على النشاط واقتصار دمنهور سجل 75243 برقم والمقيد 2015/08/25 بتاريخ 3453 برقم المودع الفرع الغاء ،

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 3534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السالم عبد جابر/  د صيدليه -  82

  خليل محمد العال ابو جابر/  بملك االشراف دست المستقبل عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 12213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل محمد اسامه/ د -صيدليه -  83

 ابراهيم عبدالرحمن همام/  بملك/  واقد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 يختار وفي 12107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد شوقى فريد -  84

  العال عبد محمد شوقى صالح/  بملك التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 3534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم عبدالسالم جابر -  85

  خليل محمد العال ابو جابر/  بملك االشراف بدست المستقبل عزبه بناحيه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 12210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر توفيق العنين ابو هناء -  86

  عامر محمود فتحى احمد/  بملك مغنين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 12212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول الستار عبد الرازق عبد عمرو -  87

  الحبروكى الونيس عبد محى مبروكه/  بملك الزماللك شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 12211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط عبدالوهاب نصر داليا -  88

 المحرقاوى عبدالعاطي علي اميره/  بملك - سعيد بور شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  89

 الجناينى عزت محمد محمود/  بملك العام المستشفى بجوار بناحيه كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  90

 اليزيد ابو احمد محمد/  بملك العام المشتشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فهيم اسماعيل حماده -  91

 هجرس محمد فهيم اسماعيل/  بملك - سرسيقا قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 8119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المؤذن احمد سيد عبدالمجيد اسامه -  92

  حسن الكريم عبد حلمى زينب/  بملك الخامس سموحه تعاونيات 85 جابر سيدى بناحيه كائن فرع تاحافت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ابراهيم فارس عمرو -  93

  عيسى ابو ابراهيم احمد عطيات/  بملك التعبئه شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى الحميد عبد محمد علي راضي -  94

 الشرقاوى عبدالحميد محمد هادى/  بملك -اطلميس قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  95

  الجناينى عزت محمد محمود/  بملك العام المستشفى بجوار ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 11275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه محمد فتحي محمد رجب -  1

 ومخصبات وبذور وتقاوى واسمده:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 4937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد السيد محمود رفاعي -  2

 عامه مقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 3627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  هللا  عبد  شوقى   حنان -  3

 الطعام ملح عدا فيما غذائيه مواد وتعبئه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 11077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابو ابراهيم احمد ابراهيم -  4

 منزليه ادوات وتوزيع:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 9795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود بدوى ناجى خميس -  5

 كهربائيه واجهزه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 11749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحالج محمد محمد كامل احمد -  6

 سيارات اصالح ورشة/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد شوقى فريد -  7

 سيارات معرض:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 12168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المغربى حسين الرحيم عبد احمد)  والتصدير لالستيراد المغربى -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلح الحليم عبد محمد بسمه -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 12201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى مرسى محمود اميره -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد فرج ابراهيم -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 12175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد منصور يسرى -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات حسن خليل عالء -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 12204   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، خميس السيد عبده أنور نورا -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد طلعت محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 12077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه حسن مصطفى حسين -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالعظيم فخرى هبه -  10

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول الستار عبد الرازق عبد عمرو -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 12169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خراشه محمد الاله عبد ايمان -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فهيم اسماعيل حماده -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 12176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلكيمى حسن الغنى عبد كامل فارس -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا موسى القوى عبد السعودى سمير -  15

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 12207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي عبدالحميدعبدالحميد محمد -  16

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالرحيم عبدالعزيز ربيع محمد -  17

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 12174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن احمد رضا محمد احمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 12182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هعقيل عبداللطيف عبدالعزيز فارس اسالم -  19

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 12199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو طه العال عبد ايمن -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط عبدالوهاب نصر داليا -  21

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزقزوق اسماعيل عرفه خلف اسالم -  22

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 12198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرمادى عبده على سعد -  23

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى الحميد عبد محمد علي راضي -  24

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد محمد محمد -  25

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 12203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الرازق عبد حمدى الرازق عبد -  26

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 12194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب على المنعم عبد محمد -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 12170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى المنعم عبد محمد فوزى -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 12184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد ابراهيم تامر -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر توفيق العنين ابو هناء -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى التواب عبد موسى رجب -  31

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  32

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخنى هللا فتح محمد صالح احمد -  33

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 12177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى محمد عماد محمد -  34

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوفى الكريم عبد مصطفى محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 12195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ رجب السيد محمد -  36

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 12178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد الوارث عبد ابراهيم الوارث عبد -  37

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 12153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول الجواد عبد رمضان رضا ايمان -  38

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل محمد اسامه/ د -صيدليه -  39

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 12180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبنى صالح اسراء/  د صيدليه -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 12165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتحوت ابوالريش سمير احمد -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 12166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق مجاهد مبروك احمد -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا ابراهيم فارس عمرو -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 12181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج يوسف العال عبد سعد احمد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 3534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السالم عبد جابر/  د صيدليه -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 12151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور شحاته عزت وئام -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 12163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن التواب عبد صالح محمود -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 12164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد احمد شاريهان -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 12183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى الالمى المجيد عبد صبحى -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنانى عيسى ابراهيم صبرى -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيم فؤاد ياسر مصطفى فجر -  51

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 12196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى احمد اليزيد ابو حمدى محمد -  52

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 12197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد احمد صالح محمد -  53

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190725 تاريخ وفي 12205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكرى ابو المجيد عبد الغنى عبد المجيد عبد محمد -  54

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 12172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابو علي محمد السيد شرين -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد محمود شريفه -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 12189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ياسر/  د صيدليه -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 12185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى سعيد محمد احمد -  58

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم -  59

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك محمد عبدهللا ريم -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 12208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد محمد السعد ام -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 1271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى السيد محمد حماده -  62

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 12167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد محمد مبروك -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 12187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى مصطفى عثمان رضا -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل مت20190717 تاريخ وفي 12193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل عزيزى ابراهيم امال -  65

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرى الحميد عبد جمال الحميد عبد -  66

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 12152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم محمد -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 12200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الصاوى محمد سهام -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 12186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد حسن عيد حاتم -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 12179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود فايده -  70

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيوه عبدالقادر محمود ممدوح مرفت -  71

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 12209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد الصاوى اسماعيل -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على زيد ابو صالح السيد -  73

 خاص: التأشير

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عماله وتوريدات بالداخل ورحالت العمال لنقل المصطفي)  زغلول رمضان عبدالقادر مصطفي -  74

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 10237   برقم

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 12157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محجوب السميع عبد السيد خالد -  75

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تم20190728 تاريخ وفي 12206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  غنيم عطا انور فكرى)  والتصدير لالستيراد غنيم -  76

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 12173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول حمدم صالح محمد عصام احمد -  77

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 12188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد حسن عيد كرم -  78

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   عبدالعال مأمون احمد سميح صابر: الى 11304 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  1

)  والتغليف التعبئه مواد لتوريد مامون: الى 11304 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  2

 (   العال عبد مأمون احمد سميح صابر

)  الزراعيه االالت غيار لقطع حرفوش: الى 10717 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  3

 (   حرفوش اسماعيل ابراهيم محمد

   الوطنيـــــه: الى 12092 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  4

   لالستيراد الرياض: الى 12059 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  5

 الخضروات وحفظ لتبريد الياسمين: الى 7866 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل أشيرالت تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتقاوى والفاكهه



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   8268:  برقم قيدها سبق  تضامن ركةش ،  وشريكه البطينى موسى المنعم عبد محمد رضا/  شركه   - 1

 عليه وبما له بما شريك كل تخالص ان بعد نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم   20190721

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه جويدة على بكر على اشرف/  شركه -  1

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



 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

 رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه جويده على بكر على اشرف -  2

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

 رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جويده بكر على اشرف/  شركة -  3

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

 7406، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائهم الطويل محمد محمود العليم عبد وصفوت جويده على بكر ىعل اشرف -  4

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي

 تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جويده علي بكر علي اشرف/  شركة -  5

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

 تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه جويدة على بكر على اشرف/  شركه -  6

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

 رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه جويده على بكر على اشرف -  7

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

 تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه جويده بكر على اشرف/  شركة -  8

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

 7406، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائهم الطويل محمد محمود العليم عبد وصفوت جويده على بكر على اشرف -  9

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي

 تم 20190701،   تاريخ وفي 7406، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه جويده علي بكر علي اشرف/  شركة -  10

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7406   برقم قيدها سبق ، وشركاه جويدة على بكر على اشرف/  شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7406   برقم قيدها سبق ، وشركاه جويده على بكر على اشرف -  2

 تضامن شركة: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7406   برقم قيدها سبق ، وشريكه جويده بكر على اشرف/  شركة -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف

 تاريخ وفي 7406   برقم قيدها سبق ، وشركائهم الطويل محمد محمود العليم عبد وصفوت جويده على بكر على اشرف -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190701

،   انونىالق الكيان تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7406   برقم قيدها سبق ، وشريكه جويده علي بكر علي اشرف/  شركة -  5

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 علي اشرف/  شركة: الى 7406 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه جويده علي بكر

 بكر علي اشرف/  شركة: الى 7406 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190701:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه جويده علي

 احمد فؤاد محمود: الى 10986 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190715:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه جانب عبدالنبي

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس حسن علي حسن -  1

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع ارهاالد حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس حسن علي حسن -  2

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس حسن علي حسن -  3

 7406   برقم    20190701



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس حسن علي حسن -  4

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس حسن علي حسن -  5

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  يونس حسن علي حسن -  6

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  جويده علي بكر علي اشرف -  7

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  جويده علي بكر علي اشرف -  8

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جويده علي بكر علي اشرف -  9

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جويده علي بكر علي اشرف -  10

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جويده علي بكر علي اشرف -  11

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  جويده علي بكر علي اشرف -  12

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  جويده علي بكر علي اشرف -  13

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  جويده علي بكر علي اشرف -  14

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  يونس حسن علي حسن -  15

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  يونس حسن علي حسن -  16

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  يونس حسن علي حسن -  17

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  يونس حسن علي حسن -  18

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جويده علي بكر علي اشرف -  19

 7406   برقم    20190701

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جويده علي بكر علي اشرف -  20

 7406   برقم    20190701

 الى واليجوز منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالغني احمد السيد عالء -  21

 10986   برقم    20190715:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والثالث والثاني االول الطرف غير الشركه اوراق علي التوقيع احد



 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

 الى واليجوز منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالغني احمد السيد عالء -  22

 10986   برقم    20190715:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والثالث والثاني االول الطرف غير الشركه اوراق علي التوقيع احد

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190701:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جويدة على بكر على اشرف/  شركه -  1

 7406   برقم

   برقم    20190701:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه جويده على بكر على اشرف -  2

7406 

   برقم    20190701:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه جويده بكر على اشرف/  شركة -  3

7406 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم الطويل محمد محمود العليم عبد وصفوت جويده على بكر على اشرف -  4

 7406   برقم    20190701:  تاريخ ، تضامن

    20190701:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه جويده علي بكر علي اشرف/  شركة -  5

 7406   برقم

    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جويدة على بكر على اشرف/  شركه -  6

 7406   برقم

   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جويده على بكر على اشرف -  7

7406 

   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه جويده بكر على اشرف/  شركة -  8

7406 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائهم الطويل محمد محمود العليم عبد وصفوت جويده على بكر على اشرف -  9

 7406   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة

    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه جويده علي بكر علي اشرف/  شركة -  10

 7406   برقم

    20190721:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكه البطينى موسى المنعم عبد محمد رضا/  شركه -  11

 8268   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8804   برقم    20190701:  تاريخ ، 1157  2018/03/13  صالح يوسف يوسف محمد -  1

 5990   برقم    20190702:  تاريخ ، 1167  2010/7/20  قطوش عبدالمقصود حامد عبدالمقصود -  2

 5990   برقم    20190702:  تاريخ ، 1168  2015/7/20  قطوش عبدالمقصود حامد عبدالمقصود -  3

 8824   برقم    20190702:  تاريخ ، 1151  2018/4/4  خيوه القادر عبد محمود ممدوح -  4

 4937   برقم    20190702:  تاريخ ، 1162  2008/02/19  الواحد عبد السيد محمود رفاعي -  5

 4937   برقم    20190702:  تاريخ ، 1163  2013/02/19  الواحد عبد السيد محمود رفاعي -  6

 4937   برقم    20190702:  تاريخ ، 1164  2018/02/19  الواحد عبد السيد محمود رفاعي -  7

 7628   برقم    20190702:  تاريخ ، 1174  2019/01/22  هندى زاهر وجيه محمد -  8

 7895   برقم    20190703:  تاريخ ، 1183  2015/01/31  الديب محمد الهادى عبد محمد هناء -  9

 3082   برقم    20190703:  تاريخ ، 1182  2019/02/25  رزق  محمد محمد سالمه -  10

 3277   برقم    20190704:  تاريخ ، 1217  2019/07/04  خالد  محمد لطفى محمد -  11

 3109   برقم    20190704:  تاريخ ، 1191  2019/03/10  العزيزعميره عبد السيد  شعبان -  12

 7764   برقم    20190707:  تاريخ ، 1207  2019/07/19  الدسوقى مبروك ابراهيم مصطفى -  13

 7550   برقم    20190707:  تاريخ ، 1208  2013/9/16  الفيل محمود حلمى محمد -  14

 7550   برقم    20190707:  تاريخ ، 1209  2018/9/16  الفيل محمود حلمى محمد -  15

 4268   برقم    20190707:  تاريخ ، 1202  2006/5/2  رزق محمد محمد مسعود -  16

 4268   برقم    20190707:  تاريخ ، 1203  2011/5/2  رزق محمد محمد مسعود -  17

 4268   برقم    20190707:  تاريخ ، 1204  2016/5/2  رزق محمد محمد مسعود -  18

 3277   برقم    20190708:  تاريخ ، 1214  2004/07/04  خالد  محمد لطفى محمد -  19

 3277   برقم    20190708:  تاريخ ، 1215  2009/07/04  خالد  محمد لطفى محمد -  20

 3277   برقم    20190708:  تاريخ ، 1216  2014/07/04  خالد  محمد لطفى محمد -  21

 7179   برقم    20190709:  تاريخ ، 1232  2017/10/17  شحاته عبدالحافظ الدكروني جمال -  22

 177   برقم    20190709:  تاريخ ، 1225  1999/1/10  البريدى  على محمود  صبحى محمد -  23

 177   برقم    20190709:  تاريخ ، 1226  2004/1/9  البريدى  على محمود  صبحى محمد -  24

 177   برقم    20190709:  تاريخ ، 1227  2009/1/10  البريدى  على محمود  صبحى محمد -  25



 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

 177   برقم    20190709:  تاريخ ، 1228  2014/1/10  البريدى  على محمود  صبحى محمد -  26

 177   برقم    20190709:  تاريخ ، 1229  2019/1/10  البريدى  على محمود  صبحى محمد -  27
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 5054   برقم    20190710:  تاريخ ، 1236  2018/6/1  الزواوي هللا فتح ابراهيـم عالء -  31

 9119   برقم    20190710:  تاريخ ، 1234  2019/06/22  حسن مصطفى على مفيده -  32

 2369   برقم    20190711:  تاريخ ، 734  2012/12/06  النجار الحميد عبد كامل محى -  33

 9075   برقم    20190711:  تاريخ ، 1243  2019/04/17(  السعدنى محمد احمد عاصم)للتوريدات السعدنى -  34

 5802   برقم    20190714:  تاريخ ، 1252  2015/03/13  الجندي عوض محمد احمد -  35

 5802   برقم    20190714:  تاريخ ، 1252  2015/03/13  العموميه للمقاوالت الجندى احمد -  36

 3126   برقم    20190715:  تاريخ ، 1255  2009/03/20  بدران  بركات  بدر  حجازيه -  37

 3126   برقم    20190715:  تاريخ ، 1256  2014/03/20  بدران  بركات  بدر  حجازيه -  38

 3126   برقم    20190715:  تاريخ ، 1257  2019/03/20  درانب  بركات  بدر  حجازيه -  39

 7470   برقم    20190715:  تاريخ ، 1254  2018/07/06  سليمان الونيس عبد محمد فاطمه -  40
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 3534   برقم    20190716:  تاريخ ، 1276  2014/12/12  عوض ابراهيم عبدالسالم جابر -  43

 7453   برقم    20190716:  تاريخ ، 1272  2013/06/16  الديب اللطيف عبد رشاد احمد -  44

 7453   برقم    20190716:  تاريخ ، 1273  2018/06/16  الديب لطيفال عبد رشاد احمد -  45

 4733   برقم    20190717:  تاريخ ، 1282  2017/7/10  الشافعي ابراهيم محمد صباح -  46

 5446   برقم    20190717:  تاريخ ، 1281  2019/06/02  عوض بسيوني جمعه عالءالدين -  47

 3343   برقم    20190717:  تاريخ ، 1285  2014/08/08  الجرادينى  عبدالجواد  محمد  هانى -  48

 8764   برقم    20190722:  تاريخ ، 1299  2018/2/3  رحمه ابو محمود زكى عاطف زكى -  49

 8021   برقم    20190724:  تاريخ ، 1307    النجار ابراهيم محمود جمال -  50

 7680   برقم    20190725:  تاريخ ، 1310  2019/03/31  الىالمظ مبروك على محمد -  51

:  تاريخ ، 1310  2019/03/31(   الزراعيه والتقاوى والبذور والمخصبات الورقيه واالسمده للمبيدات)  المظالى -  52

 7680   برقم    20190725

 8750   برقم    20190728:  تاريخ ، 1314  2018/1/14  الفيل الغفار عبد مبروك على -  53



 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

 9094   برقم    20190728:  تاريخ ، 1312  2019/5/8  المحرقاوى على هللا فتح ممدوح -  54

 7573   برقم    20190729:  تاريخ ، 1334    علوى السعدنى يوسف هناء -  55

 2802   برقم    20190729:  تاريخ ، 1323  2003/09/14  الفار مختار احمد اسماعيل مختار -  56

 2802   برقم    20190729:  تاريخ ، 1324  2008/09/14  الفار مختار احمد اسماعيل مختار -  57

 2802   برقم    20190729:  تاريخ ، 1325  2013/09/14  الفار مختار احمد اسماعيل مختار -  58

 2802   برقم    20190729:  تاريخ ، 1326  2018/09/14  الفار مختار احمد اسماعيل مختار -  59

 8884   برقم    20190729:  تاريخ ، 1330  2018/6/3  البر عبد المعطى عبد محمد يحى -  60

 2942   برقم    20190729:  تاريخ ، 1331  2018/12/9  دويدار انور  اسامه -  61

 8705   برقم    20190729:  تاريخ ، 1329  2017/11/27  االشقر على محمد طارق -  62

 425   برقم    20190730:  تاريخ ، 1345  2019/06/13  ابوشاكر محمد مبروك احمد -  63

 4632   برقم    20190730:  تاريخ ، 1340  2007/4/21  خيوه ابراهيم احمد محمد -  64
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 7769   برقم    20190731:  تاريخ ، 1358  2019/7/22  شعت على صبحى احمد -  67

 7775   برقم    20190731:  تاريخ ، 1349  2014/07/29  المصرى رياض صالح عزه -  68

 7775   برقم    20190731:  تاريخ ، 1350  2019/07/29  المصرى رياض صالح عزه -  69

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5035   برقم    20190716:  تاريخ ، 1268  2013/5/13  وشركاها المتولي حلمي عبدالسمع هديل شركه -  1

 5035   برقم    20190716:  تاريخ ، 1269  2018/5/13  وشركاها وليالمت حلمي عبدالسمع هديل شركه -  2

 3215   برقم    20190718:  تاريخ ، 1287  2019/5/23  وشركائها  محمود   راغب  عليه شركة -  3

 8268   برقم    20190721:  تاريخ ، 1297  2016/06/19  وشريكه البطينى موسى المنعم عبد محمد رضا/  شركه -  4

   برقم    20190725:  تاريخ ، 1308  2019/04/03(   وشريكته محمدى سعد ثروت) الصحيه لالدوات الشرقاوى شركة -  5

299 

 لقانون طبقا والتجارة المنسوجات لتصنيع القابضة للشركه تابعه مساهمه  تابعه شركة   والنسيج للغزل  حماده  كوم شركة -  6

 3211   برقم    20190729:  تاريخ ، 1322  2019/05/18  التنفيذي والئحه 1991 لسنة 203 العام االعمال قطاع

 203 رقم العام االعمال شركات لقانون طبقا والمالبس والنسيح والغزل للقطن القابضه للشركه تابعه مصريه مساهمه شركه -  7

 3211   برقم    20190729:  تاريخ ، 1322  2019/05/18  التنفيذيه والئحته 1991 لسنه



 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

   برقم    20190729:  تاريخ ، 1332  2009/12/25(   وشريكه عبدالفتاح عبدالحميد اشرف) الرحمن عباد شركه -  8

5686 

   برقم    20190729:  تاريخ ، 1333  2014/12/25(   وشريكه عبدالفتاح عبدالحميد اشرف) الرحمن عباد شركه -  9

5686 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

    ــــــــــــــــــــــ  


