
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وليوي شهر دكرنس جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 
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 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 



 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  

 

 مكتب عن 26516 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عطيه محمد الحى عبد احمد -  1

 على الحافظ عبد السيد صفاء/  بملك - المستشفى شارع - دكرنس:  بجهة ، توريدات

 عن 26512 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد محمد التواب عبد هللا عبد -  2

 محمود الحميد عبد محمد غرام/  بملك - النزل:  بجهة ، 6المجموعة من36والفقرة19المجموعة فيماعدا وتصدير استيراد مكتب

 عن 26509 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد محمود محمد محمود -  3

 النقيب مصطفى السيد كمال عبده/ بملك الكردى:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس تجارة

 تصوير عن 26507 برقم 20190728 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العاطى عبد نصر محمد -  4

 السيد شحاته السيد وليد/  بملك - المطافى بجوار المقلة ترعة - عبيد بنى:  بجهة ، مستندات

 تجارة عن 26468 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان مقبل عطية رجب السيد -  5

 شعبان مقبل عطية رجب/ بملك عاصم منشأة:  بجهة ، خردة

 وتغير بيع عن 26503 برقم 20190725 فى قيد ، 18000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الحنفى انور احمد -  6

 السيد على احمد على بملك البحر شارع النصر منيه:  بجهة ، سيارات زيوت

 حالقه صالون عن 26500 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد مسعود محمد -  7

 محمدين شعيشع القادر عبد فاطمه بملك المحليه الوحده بجوار المحموديه:  بجهة ،

 عن 26455 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد سيد عثمان محمد -  8

 خليل احمد خليل رحاب بملك المنشيه - طريف ميت:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب

 26425 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد العزيز عبد الرحمن عبد احمد -  9

 محمود محمد العزيز عبد الرحمن عبد/  بملك - الخولى ميت:  بجهة ، وطعميه فول مطعم عن

 عن 26420 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد محمد محمد على احمد -  10

 مجاهد محمد محمد على احمد بملك الدراكسه:  بجهة ، ماشيه تربيه مزرعه

 مكتب عن 26410 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى السيد المتولى محمد -  11

 منيع منيع السالوى امال/ بملك الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 مكتب عن 26499 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه السيد الفرج ابو ممدوح -  12

 البغدادى محمد عاطف محمد/ بملك الكردى:  بجهة ، العقارى سويقوالت االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 عن 26489 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور مصطفى السيد محمود -  13

 منصور مصطفى السيد محمود محمد بملك مجاهد منيه:  بجهة ، نقل مقاوالت

 تجاره عن 26483 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد بكر جمال احمد -  14

 عوض محمد بكر جمال بملك البحر شارع دكرنس:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 بجهة ، بقالة عن 26464 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حمزه حمزه عزيزه -  15

 يوسف موسى محمد حمدى/  بملك - الكردى كفر: 

 شق ماكينة عن 26434 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد الباز ابراهيم -  16

 موسى سالمه محمد الباز/ بملك الربيعة_ سالمه ابو عزبة:  بجهة ، االخشاب
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 استيراد مكتب عن 26414 برقم 20190702 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على احمد مى -  17

 خاطر حسين محمد سميحه/  بملك - المحمودية - المحاسنه:  بجهة ، 6المجموعة من36والفقرة19المجموعة فيماعدا وتصدير

 تجارة عن 26513 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد العليم عبد محمد -  18

 سالم عيسى عبده رجاء/  بملك - طريف ميت:  بجهة ، منزلية وادوات كهربائية اجهزة

 عن 26485 برقم 20190722 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يسن نعيم الشبراوى محمد المنعم عبد -  19

 الصعيدى احمد محمود عيد ابتسام/ بملك الحميدية:  بجهة ، عامة صيدلية

 كماليات عن 26482 برقم 20190721 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد جمعه نبيل -  20

 حسن محمد سماح بملك مجاهد منيه:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 26478 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد حسن فتوح احمد -  21

 حسن محمد على امانى بملك الجمال منشاه:  بجهة ، بقاله

 26474 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد المجد ابو محمد الخالق عبد -  22

 احمد سماح بملك الرحمن عبد منشاه - مصطفى عزبه:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما متكامله مقاوالت مكتب عن

 السيد محمد

 مجرشة عن 26426 برقم 20190704 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد معن رمضان حسين -  23

 يوسف محمد محمد سعد/ بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، حبوب

 تصوير عن 26422 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى عبده طلعت طارق -  24

 المهندس الرحمن عبد محمود القادر عبد/ بملك التحرير شارع 24 النصر منية:  بجهة ، مستندات

 تصنيع عن 26480 برقم 20190721 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس عثمان يونس السيد غاده -  25

 الوصيف المصرى محمد نعيم بملك الرياض:  بجهة ، ستائر

 تجاره عن 26479 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الفتاح عبد فايد محمد -  26

 السيد الفتاح عبد فايد الفتاح عبد بملك التحسين عزبه:  بجهة ، خرده وتشوين

 مكتب عن 26459 برقم 20190714 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر حسين طلبه رجب -  27

 السيد محمد صبرى محمد/  بملك - السودان ميت:  بجهة ، 6المجموعة من36والفقرة19المجموعة فيماعدا وتصدير استيراد

 تجاره عن 26443 برقم 20190709 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى احمد السيد سلوى -  28

 احمد مختار وجدى طاهر/ بملك الديسه الربيعه:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مكتب عن 26502 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد السيد محمد -  29

 - المهندس ش - النصر منية:  بجهة ، بالجمله محليه سجائر وتجارة( 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) استيراد

 احمد محمد الحسينى هيثم/  بملك

 عن 26465 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  30

/  نشاط عن عبدالوهاب الدسوقى ياسر/  بملك - عبيد بنى مركز - عدالن ميت/  بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، مواشى مزرعة

 دكرنس 26465 قيده رقم - 2019/07/15 المحل افتتاح تاريخ - جزارة

 عن 26465 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  31

 ابراهيم احمد يلخل سليمان/  بملك - الدراكسه:  بجهة ، مواشى مزرعة

 عن 26453 برقم 20190711 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج سالم رمضان عبده محمد رضا -  32

 احمد رمضان السباعى احمد/  بملك - الكردى:  بجهة ، جاهز وشباك باب تجارة

 26423 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سماحه العال عبد محمد حسن عزمى محمد -  33

 العال عبد محمد حسن عزمى/  بملك - الربيعه - الشركه:  بجهة ، صيدلية عن
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 26412 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى المقصود عبد يحى احمد حازم -  34

 البيومى المقصود عبد يحى احمد/  بملك - العوضى ياقوت شارع275 - الكردى:  بجهة ، صيدلية

 تجارة عن 26511 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل المتولى السيد محمد -  35

 شريف اسماعيل المتولى عبده/ بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، حبوب

 مكتب عن 26498 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البغدادى محمد عاطف محمد -  36

 سالمه السيد الفرج ابو ممدوح/  بملك - الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا عامة مقاوالت

 مواشى مزرعة عن 26496 برقم 20190725 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد احمد احمد نفيسه -  37

 محمد احمد صابر عمر/ بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ،

 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   وترابيزات وانتيكات تحف)  االثاث لتجاره الفتاح عبد محمد مؤسسه -  38

 محمد الفتاح عبد بملك المؤسسه شارع دكرنس:  بجهة ،(  وترابيزات وانتيكات تحف)  اثاث تجاره عن 26493 برقم 20190724

 محمود

 رحالت مكتب عن 26487 برقم 20190722 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حلمى جمال هانى -  39

 بركات بركات هناء/ بملك طاهر ميت:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية

 مكتب عن 26475 برقم 20190718 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سماحه الرحمن عبد احمد محمد -  40

 سماحه الرحمن عبد احمد بملك الجديده برمبال:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت

 26471 برقم 20190717 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى على على المتولى معوض ايمن -  41

 ابراهيم/  بملك - العرب عزبة - عالم كفر:  بجهة ، 6 المجموعة من 36والفقرة19المجموعة فيماعدا وتصدير استيراد مكتب عن

 الشناوى على السيد ابراهيم

 مكتب عن 26467 برقم 20190716 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طاهر فاروق محمد -  42

 العدل محمود محمد حمديه/  بملك - نجير:  بجهة ، 6المجموعة من36 والفقرة19 المجموعة فيماعدا وتصدير اداستير

 كافتيريا عن 26452 برقم 20190711 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد على على محمد -  43

 جمعه ابراهيم السيد على على/ بملك الكردى كفر:  بجهة ،(  وساخنه بارده مشروبات) 

 تجارة عن 26438 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على زغلى السيد على ابراهيم -  44

 على زغلى السيد على بملك - الملقا شارع - عبيد بنى:  بجهة ، كهربائية ادوات

 ورشة عن 26413 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد محمود سعد -  45

 ابراهيم السيد محمد احمد عمرو/  بملك - الحلوج ميت:  بجهة ، ولحام حداده

 عن 26497 برقم 20190725 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز الرحمن عبد سامى الخطيب -  46

 الباز الرحمن عبد سامى/  بملك - الجديده برمبال:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا متكاملة مقاوالت مكتب

 ، مكتبه عن 26488 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه على سالمه فاطمه -  47

 العال عبد عبده السيد بملك الرمان اشمون:  بجهة

 معرض عن 26486 برقم 20190722 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيراميك لتجارة ماجد -  48

 جمعه عامر احمد زينب/ بملك عاصم منشأة:  بجهة ، صحية وادوات سيراميك

 تصوير عن 26484 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى على الفتاح عبد السيد -  49

 سالمه محمد محمد محمود بملك الربيعه:  بجهة ، مستندات

 عن 26472 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفى السيد محمد السيده -  50

 على مصطفى السيد محمد/ بملك زكرى ابو كفر:  بجهة ، بسيطه حداده ورشة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 26195 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد محمد على يونس -  51

 معصره نشاط عن البصير عبد الفتاح عبد الفتاح عبد بملك التحرير شارع النصر منيه بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، عطاره

 دكرنس 26195 برقم ومقيد 2019/4/17 فى افتتح قصب

 تجاره عن 26195 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد محمد على يونس -  52

 المعاطى ابو عبده الرؤف عبد بملك التحرير شارع النصر منيه:  بجهة ، عطاره

 عن 26437 برقم 20190708 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد الفتاح عبد المنعم عبد السيد -  53

 رزق الجليل سمرعبد/  بملك - للمقابر المجاور الكوبرى امام - الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، الغذائية المواد وتوزيع تجارة

 عن 26419 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير لالستيراد الشرباصى -  54

 ميت:  بجهة ، 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير واستيراد بالعمولة الغير لحساب وغالل حبوب تجارة

 الشرباصى عرفه صالح السيد/ بملك عاصم

 عن 26505 برقم 20190728 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السعيد محمد مصباح اسماء -  55

 حسن محمود ربيع وايناس محمد/  بملك - الصالحات كفر:  بجهة ، اعالف تجارة

 مزرعة عن 26477 برقم 20190718 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عثمان محمد على -  56

 محمد عثمان محمد عثمان/ بملك الدراكسه:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 26458 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته السباعى فتحى الهادى -  57

 الحسينى محمد مجدى احمد/  بملك - الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 26450 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى سليمان محمد الشبراوى طارق -  58

 الفتاح عبد ابراهيم عبير/ بملك الخضر ديرب:  بجهة ، وبويات حدايد تجارة عن

 مكتب عن 26439 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غاليه محمد السباعى محمد -  59

 على المتولى خيرية/  بملك - صمعا منشأة:  بجهة ، 6المجموعة من36والفقرة19المجموعة فيماعدا السلع وتصديرلجميع استيراد

 احمد سيد

 تجارة عن 26428 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السيد محمد غاده -  60

 الشناوى منصور عطيه/  بملك - الشناوى عمارة - فارس ميت كفر:  بجهة ، مصوغات

 قطع تجارة عن 26460 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد احمد نوح احمد -  61

 الحديدى الفتاح عبد رمضان/ بملك نجير:  بجهة ، السيارات واكسسوارات غيار

 وتغليف تعبئة عن 26454 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد السعيد احمد -  62

 يوسف على احمد السعيد/ بملك ناصر ابو كفر:  بجهة ، غذائية مواد

 ، صيدلية عن 26448 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد السيد حسين هند -  63

 الرحمن عبد ابراهيم السالم عبد فتحية/ بملك الكردى كفر:  بجهة

 26441 برقم 20190709 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على الحميد عبد عوض جمال ايمان -  64

 عزاز محمد احمد المتولى/ بملك الملقه شارع عبيد بنى:  بجهة ، نجاره ورشة عن

 مكتب عن 26424 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد محمد عاطف محمد -  65

 حسن السيد محمد فواد احمد/  بملك - الحيالنى شارع - رومى ميت:  بجهة ، جمركى تخليص

 مكتب عن 26416 برقم 20190702 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد جمعه مصباح عالء -  66

 السيد جمعه مصباح/  بملك - فارس ميت:  بجهة ، 6المجموعة من36والفقرة19المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد

 ، أرز فراكة عن 26517 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوصيف على محمد شعبان -  67

 الوصيف على محمود كريمه/ بملك فارس ميت كفر:  بجهة



 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

 ورشه عن 26514 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد فرج حلمى نجوى -  68

 الرازق عبد المغاورى عادل بملك الزهيرى قريه:  بجهة ، بمحرك نجاره

 عن 26510 برقم 20190729 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد المجيد عبد محمد شوقى محمد -  69

 المجيد عبد محمد شوقى ياسر/ بملك الرئيسى الشارع الجديدة النهضة:  بجهة ، نجارة ورشة

 مكتب عن 26506 برقم 20190728 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه احمد احمد محمد احمد -  70

 جمعه احمد احمد محمد اشرف/ بملك الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 عن 26481 برقم 20190721 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضاله اسماعيل الظاهر عبد حمدى -  71

 حسين محمد حسن محمود/ بملك زينب السيدة شارع مجاهد ميت:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة

 تصوير عن 26461 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود عارف حنان -  72

 شندى يوسف عبده عطوه/ بملك زكرى ابو كفر:  بجهة ، مستندات

 مكتب عن 26446 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلوه محمد احمد احمد محمود -  73

 حلوه محمد احمد احمد/  بملك - عاصم ميت:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 26442 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مجاهد مصطفى مصطفى حمدا -  74

 السيد حامد سمير سامح/ بملك عالم كفر:  بجهة ، 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن

 حامد

 تجارة عن 26431 برقم 20190707 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد اكرم محمد -  75

 عامر السيد ابراهيم فوزى/  بملك - العروبه شارع - دكرنس:  بجهة ، حلويات مستلزمات

 برقم 20190707 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهزة المالبس لتجارة مجاهد رامى مؤسسة -  76

 مجاهد على مجاهد بملك - الصمد عبد منشية:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس تجارة عن 26430

 نجاره ورشة عن 26417 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد محمد هنا -  77

 سليمان عوض سليمان طه/ بملك المحمودية:  بجهة ،

 مكتب عن 26491 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برهام محمد احمد محمد -  78

 جمال/ بملك الكرما - اشمون عزبة:  بجهة ، 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 برهام محمد احمد

 جزاره عن 26465 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  79

 عبدالوهاب الدسوقى ياسر/  بملك - عدالن ميت:  بجهة ،

 جزاره عن 26465 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  80

 مزرعة/  نشاط عن ابراهيم احمد خليل سليمان/  بملك - النصر منية مركز - الدراكسه/  بناحية اخر رئيسى محل له:  بجهة ،

 2019/07/15 فى 26465 تابع برقم وقيد 2063 برقم اودع مواشى

 احذية تجارة عن 26463 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم السيد احمد محمد -  81

 البسيونى قاسم السيد احمد/  بملك - عدالن ميت:  بجهة ، شعبى

 تجارة عن 26433 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده الخضر السعودى -  82

 الحفناوى المتولى احمد الباسط عبد/  بملك - الجمايلة:  بجهة ، بصل

 مكتب عن 26421 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  حسانين محمد حسن السيد -  83

 امبابى ابراهيم السيد وهيبه/  بملك - الكردى كفر:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامه مقاوالت

 ورشة عن 26409 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد محمد مصطفى احمد -  84

 المتبولى السيد السعيد السيد/  بملك - القديمة برمبال:  بجهة ، موتوسيكالت ميكانيكا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 26519 برقم 20190731 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمد احمد فتحى والء -  85

 الشريف احمد محمد السيد محمد/  بملك - الجديده برمبال:  بجهة ، كهربائية ادوات

 مصنع عن 26518 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر ابراهيم حسن حسن -  86

 على محمد ماجد رضا/ بملك ديمشلت:  بجهة ، لدائنية منتجات

 ورشة عن 26508 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض احمد محمد احمد -  87

 احمد على على محمد/  بملك - المواشى سوق مقابل - دكرنس:  بجهة ، سيارات اكسسوارات

 قطع تجاره عن 26504 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد محمد هشام -  88

 السيد محمد محمد محمود بملك المحموديه - السالم قريه:  بجهة ، السيارات واكسسوارات غيار

 26462 برقم 20190715 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوصيف محمد ابراهيم الوصيف ابراهيم -  89

 عبد/ بملك حكم مصطفى بجوار  الجزار ش الدراكسه:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما متكاملة مقاوالت مكتب عن

 الوصيف محمد ابراهيم الحميد

 البقاله تجاره عن 26456 برقم 20190714 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبده حلمى منال -  90

 القناوى محمود احمد محمد بملك مجاهد الحليم عبد مدرسه خلف مجاهد منيه:  بجهة ،

 تجارة عن 26444 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى الرؤوف عبد ماهر اسالم -  91

 سالم عيسى ابراهيم هيام/  بملك - الخربوطلى عزبة - الجمال منشأة:  بجهة ، بقالة

 عن 26435 برقم 20190708 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس رشاد رأفت الباقى عبد -  92

 الدين شمس رشاد محمد خالد/  بملك - المهندس شارع - النصر منية:  بجهة ، سيارات غيار قطع وتجارة تصدير مكتب

 برقم 20190707 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توك التوك غيار قطع لتجارة فايز عصام مؤسسة -  93

 على السيد منصور مها/  بملك - العزيز عبد بن عمر شارع - دكرنس:  بجهة ، توك توك غيار قطع عن 26432

 برقم 20190707 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجملة االسماك لتجارة عمارة اشرف مؤسسة -  94

 عماره محمد عادل/ بملك( السمك سوق ش) بورسعيد شارع دكرنس:  بجهة ، ومجمده جملة اسماك تجارة عن 26429

 تصليح ورشة عن 26473 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد السعيد لطفى عزه -  95

 البر عبد حسن حسن احمد/ بملك الحميديه:  بجهة ، كاوتش

 عن 26466 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام الغريب احمد محمد ايمان -  96

 اسماعيل محمود السالم عبد السيد/ بملك المقابر ش عالم كفر:  بجهة ، صيدلية

 عن 26457 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد محمود عرفه نبيل -  97

 المجيد عبد محمد رشا/  بملك - حديد ميت:  بجهة ، مستندات تصوير

 تصوير عن 26447 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزالرجال سالم مصباح ايمان -  98

 يوسف محمد حسن حامد ثناء بملك سعدان ميت:  بجهة ، مستندات

 عن 26418 برقم 20190703 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم الخطيب محمود -  99

 رزق برهام الهادى اشرف/  بملك - الكردى كفر:  بجهة ، اساسات واصالح وهدم انشاء مقاوالت مكتب

 مكتب عن 26515 برقم 20190730 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحجوب بكر درويش فيصل -  100

 البدوى السيد محمود/  بملك - العجمى مسجد بجوار - النصر منية:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا متكاملة مقاوالت

 حكم

 مكتب عن 26501 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد خليل الطاهرى خليل -  101

 الطاهرى خليل ايهاب/  بملك - الرياض:  بجهة ، 6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا السلع لجميع وتصدير استيراد

 خليل



 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

 برقم 20190724 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهزه المالبس لتجارة سعد الدين عالء مؤسسة -  102

 محمد/  بملك - رياض عبدالمنعم ش - دكرنس:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجارة عن 26494

 حسين عزيزعبدال

 مكتب عن 26470 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد شعبان نسمه -  103

 رحالت مكتب نشاط عن ابراهيم ارفاعى البارى عبد محمد بملك لسعوديه بناحيه رئيسى محل اله:  بجهة ، الغير لحساب عمال نقل

 السنبالوين 16637 برقم ومقيد 2017/12/10 فى افتتح سيارات ومعرض السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه

 مكتب عن 26470 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد شعبان نسمه -  104

 محمد السيد محمد محمود بملك الصالحات كفر:  بجهة ، الغير لحساب عمال نقل

 عن 26469 برقم 20190716 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد محمد محمود محمد -  105

 الخوالنى محمد سمير/  بملك - الدراكسة:  بجهة ، وساخنة بارده مشروبات كافتيريا

 عن 26449 برقم 20190710 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد ابوالمعاطى ماهر محمد -  106

 السيد محمد ابراهيم السيد/  بملك - الصالحات كفر:  بجهة ، محمول اكسسوارات تجارة

 عن 26440 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غاليه محمد السباعى محمد خليل -  107

 محمد السباعى محمد/ بملك عاصم منشأة:  بجهة ، 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 غاليه

 محل عن 26436 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن السيد محسن ابراهيم -  108

 سالم على حسن السيد/ بملك شبرا شارع عبيد بنى:  بجهة ، جزارة

 عن 26495 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين عز السيد محمد فوزى احمد -  109

 المقصود عبد المنعم عبد محمد وائل/  بملك - السالم منشية:  بجهة ، افرنجى منجد

 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والكتاكيت االعالف لتوزيع الخالق عبد محمد محمود مؤسسة -  110

 حسن حسانين الخالق عبد محمد/ بملك الصغرى القباب:  بجهة ، بالعمولة واعالف كتاكيت توزيع عن 26492 برقم 20190724

 ترزى عن 26490 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد محمد على محمد رحاب -  111

 المهدى العزيز عبد حمدى بملك علم ابو شارع دكرنس:  بجهة ، حريمى

 عن 26476 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البساطى عبده المجد ابو الشحات -  112

 اسماعيل طاهر حسن ثناء/ بملك(  عاصم منشأة) الجنينة:  بجهة ، البقالة تجارة

 تجاره عن 26451 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى فريد المرسى سمر -  113

 السيد محمد شوقى عصام بملك عبيد بنى طلمبات:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 26445 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عنان عطا محمد عنتر -  114

 صالح الوصيف احمد السعيد/  بملك - القديمة التعليمية االدارة شارع - النصر منية:  بجهة ، بالجملة وفاكهة خضر

 ورشة عن 26427 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع السعيد السيد السعيد -  115

 البسيونى ذكى مراد غاده/  بملك - زكرى ابو كفر:  بجهة ، وشباك باب نجارة

 خدمات عن 26415 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق رشاد ناجح وائل -  116

 بدير عبده مصطفى محمود/ بملك البجالت:  بجهة ، محمول

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   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

 

 20190701 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ومواشى اعالف تجاره  ،  شركة   وشركاه الدسوقى جمعه احمد شركه -  1

 عطيه الدسوقى المنعم عبد عصام بملك القباب كفر:  بجهة ، ومواشى اعالف تجاره عن ، 26411 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190701 تاريخ وفى ،   6733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرباصى الحميد عبد محمد على وليد   - 1

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   23749:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد المنعم عبد سمير احمد   - 2

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   18580:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المليجى ابراهيم مصطفى عديله   - 3

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   7458:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على شطا على محمود   - 4

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   21062:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل المحسن عبد توفيق احمد   - 5

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   21062:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل المحسن عبد توفيق احمد   - 6

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   15228:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشوربجى محمد السعيد ابراهيم   - 7

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   6414:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد السيد الفتاح عبد عالء   - 8

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   9798:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل السعيد محمود مواهب   - 9

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   18850:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته حامد فتحى محمد   - 10

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   10780:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعاطى ابو عيد محمد عايده   - 11

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   16957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد مصطفى مصطفى   - 12

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   20726:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطوه محمد صبح محمود   - 13

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   21534:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مقبل العليم عبد محمد بسمه   - 14

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   4053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عوض السيد توفيق   - 15

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   20899:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الغندور محمد ابراهيم   - 16

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   1174:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهنا ابو حسن جبر رجب ابراهيم   - 17

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   20996:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه السيد مازن ابراهيم   - 18

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   5446:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طعيمه محمد رشاد سمير   - 19

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   18974:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على على نصرت احمد   - 20

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   5473:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين محمد فوزى هاشم ام   - 21

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   7655:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويضة رمضان المتولى رمضان   - 22

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   20834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض محمد بكر جمال بكر   - 23

 االخر الرئيسى المحل فى نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   17822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على كامل على حسام   - 24

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   20623:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حكم احمد محمد ابراهيم على   - 25

 االخر الرئيسى المحل فى التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   17822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على كامل على حسام   - 26

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   22390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمود عصام   - 27

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم

 تم   20190725 تاريخ وفى ،   19464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه الرحمن عبد اسماعيل اسماعيل وليد   - 28

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   10141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدوى مخيمر الحميد عبد محسن   - 29

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   7733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد السيد رضا   - 30

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   24540:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على زغلى السيد محمود ماجده   - 31

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   11508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشربينى حامد احمد حنان   - 32

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  18046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرور طه الشبراوى نبيل -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  17327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتولى محمد احمد شعبان -  2

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  24637 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرف محمد عبدالغفار محمد محمود -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  21887 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل اللطيف عبد عطيه محمد -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  24324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل اللطيف عبد عطيه رضا -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  25055 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على السيد عثمان عثمان اسالم -  6

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  15415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطية هاشم ابو الواحد عبد منى -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  22459 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى السيد محمد حسن -  8

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  22774 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد سميرعوض محمد -  9

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

 المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  26398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االتربى السيد محمود كمال محمود -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  26395 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف مصطفى عطيه محمد -  11

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  25586 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا عبدهللا محمد جمال -  12

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  18993 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد محمود سميه -  13

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  22774 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد سميرعوض محمد -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  20881 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حليمه محمد عبده السيد مصطفى -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  26344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى الشربينى ابراهيم احمد -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  20834 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض محمد بكر جمال بكر -  17

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

 تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  26308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمد الدسوقى ابراهيم فهمى محمد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  10374 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيومى محمد الشحات محمد -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  11725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد طاهر محمد بشيره -  20

  جنيه  175000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  20518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد على المتولى خيريه -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  26180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخيمر احمد على مخيمر احمد -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  22532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحديدى السيد سعد السيد احمد -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  26229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هربيد سالمه محمود سالمه -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  4201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حراز السيد محمد حسن -  25

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  26316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم السالم عبد احمد العزيز عبد -  26

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

 وفي  26316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االحذية لتصنيع السالم عبد احمد العزيز عبد ورشة إلى التجارى االسم تعدل -  27

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  25738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحليم عبد احمد زرد محمد -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  25738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحليم عبد احمد زرد محمد -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  11180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى سليمان زغلول حنان -  30

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

 المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  16698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد السيد العاطى عبد احمد -  31

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  10018 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد عرفه -  32

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 20251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنقل التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد العظيم عبد مؤسسه الى تعدل -  1

 حسين على العظيم عبد محمد/  بملك - المحاكم مجمع امتداد - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ

 العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 20251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد العظيم عبد مؤسسه -  2

 حسين على العظيم عبد محمد/  بملك - المحاكم مجمع امتداد - دكرنس ،:   الـتأشير وصف، 

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنقل التجارية والتوكيالت العذائية المواد وتوزيع لتجارة  العظيم عبد سسةمؤ/  الى تعدل -  3

 عبد محمد/  بملك - المحاكم مجمع امتداد - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 20251

 حسين على العظيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 26409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد مصطفى احمد -  4

 المتبولى السيد السعيد السيد/  بملك - القديمة برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 26410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى السيد المتولى محمد -  5

 منيع منيع السالوى امال/ بملك الكردى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 26412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى المقصود عبد يحى احمد حازم -  6

 البيومى المقصود عبد يحى احمد/  بملك - العوضى ياقوت شارع275 - الكردى ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 26414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد مى -  7

 خاطر حسين محمد سميحه/  بملك - المحمودية - المحاسنه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 26416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جمعه مصباح عالء -  8

 السيد جمعه مصباح/  بملك - فارس ميت ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 26415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رشاد ناجح وائل -  9

 بدير عبده مصطفى محمود/ بملك البجالت ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 26413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد محمود سعد -  10

 ابراهيم السيد محمد احمد عمرو/  بملك - الحلوج ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد حسن السيد -  11

 امبابى ابراهيم السيد وهيبه/  بملك - الكردى كفر ،   :الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد محمد عاطف محمد -  12

 حسن السيد محمد فواد احمد/  بملك - الحيالنى شارع - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عبده طلعت طارق -  13

 المهندس الرحمن عبد محمود القادر عبد/ بملك التحرير شارع 24 النصر منية ،:   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 20190703 تاريخ وفي 26420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد محمد على احمد -  14

 مجاهد محمد محمد على احمد بملك الدراكسه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم الخطيب محمود -  15

 رزق برهام الهادى اشرف/  بملك - الكردى كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليثى عبده الدسوقى سعيد -  16

 الليثى محمد عبده الدسوقى بملك عاصم ميت الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سماحه العال عبد محمد حسن عزمى محمد -  17

 العال عبد محمد حسن عزمى/  بملك - الربيعه - الشركه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد محمد هنا -  18

 سليمان عوض سليمان طه/ بملك المحمودية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 26419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الشرباصى -  19

 الشرباصى عرفه صالح السيد/ بملك عاصم ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 26428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السيد محمد غاده -  20

 الشناوى منصور عطيه/  بملك - الشناوى عمارة - فارس ميت كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 26425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد العزيز عبد الرحمن عبد احمد -  21

 محمود محمد العزيز عبد الرحمن عبد/  بملك - الخولى ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 26426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد معن رمضان حسين -  22

 يوسف محمد محمد سعد/ بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 26427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع السعيد السيد السعيد -  23

 البسيونى ذكى مراد غاده/  بملك - زكرى ابو كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 26433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده الخضر السعودى -  24

 الحفناوى المتولى احمد الباسط عبد/  بملك - الجمايلة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 26430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزة المالبس لتجارة مجاهد رامى مؤسسة -  25

 مجاهد على مجاهد بملك - الصمد عبد منشية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 26431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد اكرم محمد -  26

 عامر السيد ابراهيم فوزى/  بملك - العروبه شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 26429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجملة االسماك لتجارة عمارة اشرف مؤسسة -  27

 عماره محمد عادل/ بملك( السمك سوق ش) بورسعيد شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190707 تاريخ وفي 26432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توك التوك غيار قطع لتجارة فايز عصام مؤسسة -  28

 على السيد منصور مها/  بملك - العزيز عبد بن عمر شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 26435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس رشاد رأفت الباقى عبد -  29

 الدين شمس رشاد محمد خالد/  بملك - المهندس شارع - النصر منية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 26436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن السيد محسن ابراهيم -  30

 سالم على حسن السيد/ بملك شبرا شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 26437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد الفتاح عبد المنعم عبد السيد -  31

 رزق الجليل سمرعبد/  بملك - للمقابر المجاور الكوبرى امام - الرحمن عبد منشأة ،:   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 20190708 تاريخ وفي 26434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد الباز ابراهيم -  32

 موسى سالمه محمد الباز/ بملك الربيعة_ سالمه ابو عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 26438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على زغلى السيد على ابراهيم -  33

 على زغلى السيد على بملك - الملقا شارع - عبيد بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 25121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الدين ابوتقى محمود ياسر -  34

  الصحه لتحسين النسائية الجمعية/  بملك - الجمعية بمحالت13 محل ب العروبة شارع - دكرنس/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 26441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على الحميد عبد عوض جمال ايمان -  35

 عزاز محمد احمد المتولى/ بملك الملقه شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف،  وانالعن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 26443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى احمد السيد سلوى -  36

 احمد مختار وجدى طاهر/ بملك الديسه الربيعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 26439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه محمد السباعى محمد -  37

 احمد سيد على المتولى خيرية/  بملك - عاصم منشأة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 26442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مجاهد مصطفى مصطفى احمد -  38

 حامد السيد حامد سمير سامح/ بملك عالم كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 26440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه محمد السباعى محمد خليل -  39

 غاليه محمد السباعى محمد/ بملك عاصم منشأة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 20487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى السيد فكرى طارق -  40

 منصور مصطفى السيد فكرى/ بملك الجديد الموقف شارع دكرنس إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد ابوالمعاطى ماهر محمد -  41

 السيد محمد ابراهيم السيد/  بملك - الصالحات كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 14149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد محمد وليد -  42

 فى 000000 برقم مودع الشواف محمد محمد محمود بملك توريل - محمود العزيز عبد شارع 2 بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 المنصوره 00000 برقم ومقيد 00000

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى الرؤوف عبد ماهر اسالم -  43

 سالم عيسى ابراهيم هيام/  لكبم - الخربوطلى عزبة - الجمال منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد احمد احمد محمود -  44

 حلوه محمد احمد احمد/  بملك - عاصم ميت ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى سليمان محمد الشبراوى طارق -  45

 الفتاح عبد ابراهيم عبير/ بملك الخضر ديرب ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عنان عطا محمد عنتر -  46

 صالح الوصيف احمد السعيد/  بملك - القديمة التعليمية االدارة شارع - النصر منية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى فريد المرسى سمر -  47

 السيد محمد شوقى عصام بملك عبيد بنى طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد السيد حسين هند -  48

 الرحمن عبد ابراهيم السالم عبد فتحية/ بملك الكردى كفر ،:   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 20190710 تاريخ وفي 12976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الفتاح عبد الغنى عبد اكرم -  49

 سعد احمد العجمى العجمى عزيز/ بملك الصغير البحر ش النصر منية إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 26447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالرجال سالم مصباح ايمان -  50

 يوسف محمد حسن حامد ثناء بملك سعدان ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد السعيد احمد -  51

 يوسف على احمد السعيد/ بملك ناصر ابو كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  وانالعن تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد على على محمد -  52

 جمعه ابراهيم السيد على على/ بملك الكردى كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد على يونس -  53

 عطاره تجاره نشاط عن المعاطى ابو عبده الرؤف عبد بملك التحرير شارع النصر منيه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 26195 تابع برقم ومقيد 2019/7/11 فى 2032 برقم مودع

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج سالم رمضان عبده محمد رضا -  54

 احمد رمضان السباعى احمد/  بملك - الكردى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد على يونس -  55

 المعاطى ابو عبده الرؤف عبد بملك التحرير شارع النصر منيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد على يونس -  56

 قصب معصره نشاط عن البصير عبد الفتاح عبد الفتاح عبد بملك التحرير شارع النصر منيه بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دكرنس 26195 برقم ومقيد 2019/4/17 فى افتتح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 26456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده حلمى منال -  57

 القناوى محمود احمد محمد بملك مجاهد الحليم عبد مدرسه خلف مجاهد منيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 26458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السباعى فتحى الهادى -  58

 الحسينى محمد مجدى احمد/  بملك - الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 26459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حسين طلبه رجب -  59

 السيد محمد صبرى محمد/  بملك - السودان ميت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 25397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجاره الغريب معرض/  الى تعدل -  60

 الدسوقى الدسوقى السيد محمد/ بملك عالم كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 25397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الغريب الغريب التميمى -  61

 الدسوقى الدسوقى السيد محمد/ بملك عالم كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 26460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد نوح احمد -  62

 الحديدى الفتاح عبد رمضان/ بملك نجير ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 26457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد محمود عرفه نبيل -  63

 المجيد عبد محمد رشا/  بملك - حديد ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 26455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد سيد عثمان محمد -  64

 خليل احمد خليل رحاب بملك المنشيه - طريف ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام الغريب احمد محمد ايمان -  65

 اسماعيل محمود السالم عبد السيد/ بملك المقابر ش عالم كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  66

 عبدالوهاب الدسوقى ياسر/  بملك - عدالن ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  67

/  نشاط عن ابراهيم احمد خليل سليمان/  بملك - النصر منية مركز - الدراكسه/  بناحية اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 2019/07/15 فى 26465 تابع برقم وقيد 2063 برقم اودع مواشى مزرعة

 فوص،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم السيد احمد محمد -  68

 البسيونى قاسم السيد احمد/  بملك - عدالن ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  69

 ابراهيم احمد خليل سليمان/  بملك - الدراكسه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  70

 - جزارة/  نشاط عن عبدالوهاب الدسوقى ياسر/  بملك - عبيد بنى مركز - عدالن ميت/  بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 26465 قيده رقم - 2019/07/15 المحل افتتاح تاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حمزه حمزه عزيزه -  71

 يوسف موسى محمد حمدى/  بملك - الكردى كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف محمد ابراهيم الوصيف ابراهيم -  72

 الوصيف محمد ابراهيم الحميد عبد/ بملك حكم مصطفى بجوار  الجزار ش الدراكسه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 24360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جمعه عبده محمد -  73

 ابراهيم جهاد ابراهيم/ بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود عارف حنان -  74

 شندى يوسف عبده عطوه/ بملك زكرى ابو كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 26469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد محمود محمد -  75

 الخوالنى محمد سمير/  بملك - الدراكسة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 26468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان مقبل عطية رجب السيد -  76

 شعبان بلمق عطية رجب/ بملك عاصم منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 26467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طاهر فاروق محمد -  77

 العدل محمود محمد حمديه/  بملك - نجير ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 26471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على على المتولى معوض ايمن -  78

 الشناوى على السيد ابراهيم ابراهيم/  بملك - العرب عزبة - عالم كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 26473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد السعيد لطفى عزه -  79

 البر عبد حسن حسن احمد/ بملك الحميديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 26470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد شعبان نسمه -  80

  محمد السيد محمد محمود بملك الصالحات كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 26470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد شعبان نسمه -  81

 عدا فيما داخليه رحالت مكتب نشاط عن ابراهيم ارفاعى البارى عبد محمد بملك لسعوديه بناحيه رئيسى محل اله ،:   الـتأشير

 السنبالوين 16637 برقم ومقيد 2017/12/10 فى افتتح سيارات ومعرض السياحيه االنشطه

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 26472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى السيد محمد السيده -  82

 على مصطفى السيد محمد/ بملك زكرى ابو كفر ،:   الـتأشير 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 26477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان محمد على -  83

 محمد عثمان محمد عثمان/ بملك الدراكسه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 26324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ربه عبد الشافى عبد محمد -  84

 احمد ربه عبد الشافى عبد محمد/ بملك المدينة مجلس شارع من متفرع تغيان شارع 30 الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 26478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حسن فتوح احمد -  85

 حسن محمد على امانى بملك الجمال منشاه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 26474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد المجد ابو محمد الخالق عبد -  86

 السيد محمد احمد سماح بملك الرحمن عبد منشاه - مصطفى عزبه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 26475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سماحه الرحمن عبد احمد محمد -  87

 سماحه الرحمن عبد احمد بملك الجديده برمبال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 26476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البساطى عبده المجد ابو الشحات -  88

 اسماعيل طاهر حسن ثناء/ بملك(  عاصم منشأة) الجنينة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 20834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكر جمال بكر -  89

 عوض محمد بكر جمال/  بملك - االسمنت شارع - دموه/  الى تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 20834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكر جمال بكر -  90

 دكرنس 20834 تابع برقم والمقيد 2019/06/16 فى 1756 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 20834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكر جمال بكر -  91

 عوض محمد بكر جمال/  بملك - اسعد يوسف شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 26479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الفتاح عبد فايد محمد -  92

 السيد الفتاح عبد فايد الفتاح عبد بملك التحسين عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 26480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عثمان يونس السيد غاده -  93

 الوصيف المصرى محمد نعيم بملك الرياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 26482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جمعه نبيل -  94

 حسن محمد سماح بملك مجاهد منيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 26483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكر جمال احمد -  95

 عوض محمد بكر جمال بملك البحر شارع دكرنس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 26484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى على الفتاح عبد السيد -  96

 سالمه محمد محمد محمود بملك الربيعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 26481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضاله اسماعيل الظاهر عبد حمدى -  97

 حسين محمد حسن محمود/ بملك زينب السيدة شارع مجاهد ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيراميك لتجارة ماجد -  98

 جمعه عامر احمد زينب/ بملك عاصم منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على سالمه فاطمه -  99

 العال عبد عبده السيد بملك الرمان اشمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 10374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى محمد الشحات محمد -  100

 المنصوره 94930 برقم والمقيد 2000/9/2 فى 6479 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى السيد محمود -  101

 منصور مصطفى السيد محمود محمد بملك مجاهد منيه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن نعيم الشبراوى محمد المنعم عبد -  102

 الصعيدى احمد محمود عيد ابتسام/ بملك الحميدية ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حلمى جمال هانى -  103

 بركات بركات هناء/ بملك طاهر ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد محمد على محمد رحاب -  104

  المهدى العزيز عبد حمدى بملك علم ابو شارع دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برهام محمد احمد محمد -  105

 برهام محمد احمد جمال/ بملك الكرما - اشمون عزبة ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 26492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والكتاكيت االعالف لتوزيع الخالق عبد محمد محمود مؤسسة -  106

 حسن حسانين الخالق عبد محمد/ بملك الصغرى القباب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724

 تاريخ وفي 26493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وترابيزات وانتيكات تحف)  االثاث لتجاره الفتاح عبد محمد مؤسسه -  107

 محمود محمد الفتاح عبد بملك المؤسسه شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724

 وفي 26316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحذية لتصنيع السالم عبد احمد العزيز عبد ورشة إلى التجارى االسم تعدل -  108

 وضياء وتامر حازم) احمد الحميد عبد منى ورثة/ بملك رومى ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ

 (العنين ابو محمود

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 26316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السالم عبد احمد العزيز عبد -  109

 (العنين ابو محمود وضياء وتامر حازم) احمد الحميد عبد منى ورثة/ بملك رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190724 ريختا وفي 26494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه المالبس لتجارة سعد الدين عالء مؤسسة -  110

 حسين عبدالعزيز محمد/  بملك - رياض عبدالمنعم ش - دكرنس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليل الطاهرى خليل -  111

 خليل الطاهرى خليل ايهاب/  بملك - الرياض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز الرحمن عبد سامى الخطيب -  112

  الباز الرحمن عبد سامى/  بملك - الجديده برمبال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه السيد الفرج ابو ممدوح -  113

 البغدادى محمد عاطف محمد/ بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد السيد محمد -  114

 احمد محمد الحسينى هيثم/  بملك - المهندس ش - النصر منية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 20623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكم احمد محمد ابراهيم على -  115

 دكرنس 20623 تابع برقم والمقيد 2018/3/5 فى 719 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الحنفى انور احمد -  116

 السيد على احمد على بملك البحر شارع النصر منيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد مسعود محمد -  117

 محمدين شعيشع القادر عبد فاطمه بملك المحليه الوحده بجوار المحموديه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد احمد نفيسه -  118

 محمد احمد صابر عمر/ بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد عاطف محمد -  119

 سالمه السيد الفرج ابو ممدوح/  بملك - الكردى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 26495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين عز السيد محمد فوزى احمد -  120

 المقصود عبد المنعم عبد محمد وائل/  بملك - السالم منشية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 26505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السعيد محمد مصباح اسماء -  121

 حسن محمود ربيع وايناس محمد/  بملك - الصالحات كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 26507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العاطى عبد نصر محمد -  122

 السيد شحاته السيد وليد/  بملك - المطافى بجوار المقلة ترعة - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 26506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه احمد احمد محمد احمد -  123

 جمعه احمد احمد محمد اشرف/ بملك الكردى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 26504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمد هشام -  124

 السيد محمد محمد محمود بملك المحموديه - السالم قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 26508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض احمد محمد احمد -  125

 احمد على على محمد/  بملك - المواشى سوق مقابل - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 26510    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، السيد المجيد عبد محمد شوقى محمد -  126

 المجيد عبد محمد شوقى ياسر/ بملك الرئيسى الشارع الجديدة النهضة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 26509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمود محمد محمود -  127

 النقيب مصطفى السيد كمال عبده/ بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 25738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  128

 الحليم عبد زرد السيد بملك الحبشى منطقه دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 25738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  129

 الحليم عبد زرد السيد بملك الحبشى منطقه دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 25738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  130

 عبدالحليم احمد زرد السيد/  بملك - دمنه محلة منية/  الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 25738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  131

 عبدالحليم احمد زرد السيد/  بملك - دمنه محلة منية/  الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 25738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  132

 المنصوره 138924 برقم والمقيد 9719 برقم المودع التعديل بعد الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 25738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  133

 المنصوره 138924 برقم والمقيد 9719 برقم المودع التعديل بعد الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 26513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد العليم عبد محمد -  134

 سالم عيسى عبده رجاء/  بملك - طريف ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 23589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى صبح خالد مياده -  135

  محمد السيد ساميه بملك ناصر ابو كفر الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 26511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل المتولى السيد محمد -  136

 شريف اسماعيل المتولى عبده/ بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 26512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد التواب عبد هللا عبد -  137

 محمود الحميد عبد محمد غرام/  بملك - النزل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 26516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عطيه محمد الحى عبد احمد -  138

 على الحافظ عبد السيد صفاء/  بملك - المستشفى شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 13237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد شبانه ابو مصطفى -  139

 العظيم عبد توفيق ايمان بملك 12 شقه 7 رقم عقار الثانى الحى مبارك اسكان - زنيمه ابو بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 000000    الطور 0000 برقم ومقيد 00000 فى 0000 برقم مودع احمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 26514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد فرج حلمى نجوى -  140

 الرازق عبد المغاورى عادل بملك الزهيرى قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 26515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحجوب بكر درويش لفيص -  141

 حكم البدوى السيد محمود/  بملك - العجمى مسجد بجوار - النصر منية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 26518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم حسن حسن -  142

 على محمد ماجد رضا/ بملك ديمشلت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 26519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد احمد فتحى والء -  143

 الشريف احمد محمد السيد محمد/  بملك - الجديده برمبال ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 26517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف على محمد شعبان -  144

 الوصيف على محمود كريمه/ بملك فارس ميت كفر ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 10018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرفه -  145

 فوده محمد متولى طارق بملك الصالحات - ناشد صبرى عزبه ،

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 18777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج زهران محمد صالح خالد -  146

  ابراهيم سامى رضا بملك العام المستشفى شارع دكرنس الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 20251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنقل التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد العظيم عبد مؤسسه الى تعدل -  1

 غذائية مواد وتوزيع وتجارة تجارية وتوكيالت لنق مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 20251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد العظيم عبد مؤسسه -  2

 غذائية مواد وتوزيع وتجارة تجارية وتوكيالت نقل مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنقل التجارية والتوكيالت العذائية المواد وتوزيع لتجارة  العظيم عبد مؤسسة/  الى تعدل -  3

 مواد وتوزيع وتجارة تجارية وتوكيالت نقل مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 20251

 غذائية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 26275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الظاهر عبد محمد محمود -  4

 بمحرك اخشاب تشغيل ورشة/   الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 21887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل اللطيف عبد عطيه محمد -  5

 تجارية وتوكيالت تصدير مكتب الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 24347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه الحليم عبد مرفت -  6

 والمفروشات المراتب تجارة النشاط الى يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 24324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل اللطيف عبد عطيه رضا -  7

 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 9918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضل ابو فضل الرازق عبد محمود -  8

 تصدير مكتب إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 23709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد السعيد محمد والء -  9

 البقاله تجاره الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 23976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الوفا ابو احمد غاده -  10

 وبقاله البان منتجات بيع الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 20487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى السيد فكرى طارق -  11

 منزلية أدوات توزيع إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 12976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الفتاح عبد الغنى عبد اكرم -  12

 مستندات تصوير إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد سميرعوض محمد -  13

 سيارات صيانه خدمه يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 26312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحميد عبد حسان منير -  14

 جاهزة مأكوالت مطعم/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 24360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جمعه عبده محمد -  15

 تجميل مستحضرات إلى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 11710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى احمد سيد السيد محمد -  16

 سيارات غيار وقطع سيارات تجارة النشاط إلى يضاف:  التأشير

 تم20190716 تاريخ وفي 11710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والرحالت للنقل الغرباوى الى التجارى االسم تعديل -  17

 سيارات غيار وقطع سيارات تجارة النشاط إلى يضاف:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 20834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكر جمال بكر -  18

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 10374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى محمد الشحات محمد -  19

 رىالعقا والتسويق االستثمار عدا فيما عامه مقاوالت يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 17919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمد محمد احمد -  20

 زراعيه توريدات يضاف:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 10018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرفه -  21

 طحين ماكينه



 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

،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 16698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد السيد العاطى عبد احمد -  22

 معدات تأجير مقاوالت النشاط إلى يضاف:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 26414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد مى -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد محمد على احمد -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 26455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد سيد عثمان محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف محمد ابراهيم الوصيف ابراهيم -  4

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 26468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان مقبل عطية رجب السيد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برهام محمد احمد محمد -  6

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 26510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المجيد عبد محمد شوقى محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد محمد هنا -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26418   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، يوسف ابراهيم الخطيب محمود -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 26458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السباعى فتحى الهادى -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 26459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حسين طلبه رجب -  11

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 26471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على على المتولى معوض ايمن -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 10018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرفه -  13

 خاص

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 26425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد العزيز عبد الرحمن عبد احمد -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عنان عطا محمد عنتر -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حمزه حمزه عزيزه -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحجوب بكر درويش فيصل -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 26427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع السعيد السيد السعيد -  18

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190707 تاريخ وفي 26430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزة المالبس لتجارة مجاهد رامى مؤسسة -  19

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 26454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد السعيد احمد -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 26456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده حلمى منال -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود عارف حنان -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم السيد احمد محمد -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عطيه محمد الحى عبد احمد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 26517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف على محمد شعبان -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 26410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى السيد المتولى محمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى فريد المرسى سمر -  27

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 26453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج سالم رمضان عبده محمد رضا -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  29

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح مصباح محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد التواب عبد هللا عبد -  31

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد فرج حلمى نجوى -  32

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 26428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السيد محمد غاده -  33

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190707 تاريخ وفي 26432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توك التوك غيار قطع لتجارة فايز عصام مؤسسة -  34

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 26434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد الباز ابراهيم -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 26483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكر جمال احمد -  36

 خاص: التأشير وصف

،  ةالشرك نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 26481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضاله اسماعيل الظاهر عبد حمدى -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على سالمه فاطمه -  38

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 26493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وترابيزات وانتيكات تحف)  االثاث لتجاره الفتاح عبد محمد مؤسسه -  39

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 25738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 26433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده الخضر السعودى -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 26440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه محمد السباعى محمد خليل -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالرجال سالم مصباح ايمان -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 26484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى على الفتاح عبد السيد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مصطفى السيد محمود -  45

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 26492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والكتاكيت االعالف لتوزيع الخالق عبد محمد محمود مؤسسة -  46

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد عاطف محمد -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 26506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه احمد احمد محمد احمد -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 25738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  49

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 26412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى المقصود عبد يحى احمد حازم -  50

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سماحه العال عبد محمد حسن عزمى محمد -  51

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 26431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد اكرم محمد -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 26452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد على على محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 26470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد شعبان نسمه -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 26475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سماحه الرحمن عبد احمد محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد السيد محمد -  56

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 26509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمود محمد محمود -  57

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 26416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جمعه مصباح عالء -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الشرباصى -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 26457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد محمود عرفه نبيل -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 26472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى السيد محمد السيده -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 26473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد السعيد لطفى عزه -  62

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حلمى جمال هانى -  63

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 26504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمد هشام -  64

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 26505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السعيد محمد مصباح اسماء -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 26519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد احمد فتحى والء -  66

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190707 تاريخ وفي 26429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجملة االسماك لتجارة عمارة اشرف مؤسسة -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 26442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مجاهد مصطفى مصطفى احمد -  68

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 26476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البساطى عبده المجد ابو الشحات -  69

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 26474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد المجد ابو محمد الخالق عبد -  70

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن نعيم الشبراوى محمد المنعم عبد -  71

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليل الطاهرى خليل -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الحنفى انور احمد -  73

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد محمد عاطف محمد -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 26435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس رشاد رأفت الباقى عبد -  75

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى سليمان محمد الشبراوى طارق -  76

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 26466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام الغريب احمد محمد ايمان -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 26480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عثمان يونس السيد غاده -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد احمد نفيسه -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد العليم عبد محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 26413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد محمود سعد -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عبده طلعت طارق -  82

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 26441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على الحميد عبد عوض جمال ايمان -  83

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد السيد حسين هند -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 26478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حسن فتوح احمد -  85

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه السيد الفرج ابو ممدوح -  86

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 26507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العاطى عبد نصر محمد -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 26436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن السيد محسن ابراهيم -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 26438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على زغلى السيد على ابراهيم -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد ابوالمعاطى ماهر محمد -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 26479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الفتاح عبد فايد محمد -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 26482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جمعه نبيل -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين عز السيد محمد فوزى احمد -  93

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز الرحمن عبد سامى الخطيب -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 26443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى احمد السيد سلوى -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى الرؤوف عبد ماهر اسالم -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 26460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد نوح احمد -  97

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيراميك لتجارة ماجد -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 26490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد محمد على محمد رحاب -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 26518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم حسن حسن -  100

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 26415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رشاد ناجح وائل -  101

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 26421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد حسن السيد -  102

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 26439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه محمد السباعى محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد احمد احمد محمود -  104

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 26469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد محمود محمد -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 26477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان محمد على -  106

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 26500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد مسعود محمد -  107

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 26508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض احمد محمد احمد -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 26409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد مصطفى احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 26426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد معن رمضان حسين -  110

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 26437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد الفتاح عبد المنعم عبد السيد -  111

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 26195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد على يونس -  112

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 26467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طاهر فاروق محمد -  113

 خاص: التأشير

 تم20190724 تاريخ وفي 26494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه المالبس لتجارة سعد الدين عالء مؤسسة -  114

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل المتولى السيد محمد -  115

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190729 تاريخ وفي 25738   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الحليم عبد احمد زرد محمد -  1

 افراد: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190731 تاريخ وفي 10018   برقم قيده سبق  ، تاجر ، احمد محمد عرفه -  2

 افراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 لتجارة  العظيم عبد مؤسسة/  الى تعدل: الى 20251 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   والنقل جاريةالت والتوكيالت العذائية المواد وتوزيع

 للمالبس كى ام/  تجاريه سمه اضافه: الى 26398 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  2

   الرجالى

   التجارية السمة إلغاء تم: الى 20487 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  3

 عمر محمود مؤسسة/  الى تعديل: الى 19824 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  4

   والتجاره والتصدير لالستيراد

   والتصدير لالستيراد ام بى جى: الى 20834 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  5

 المتكامله للمقاوالت جيت باور: الى 26308 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  6

   power jet االنشائيه والتوريدات

 عبد ورشة إلى التجارى االسم تعدل: الى 26316 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  7

   االحذية لتصنيع السالم عبد احمد العزيز

   احمد محمد عرفه: الى 10018 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  8

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   20190703 تاريخ وفى ،   21273:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه ابراهيم الحميد عبد حسان اسالم شركه   - 1

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   21412:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الحداد طه شركه   - 2

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم

 تاريخ وفى ،   9285:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  المصوغات لتجارة وشريكتها احمد عثمان امان شركة   - 3

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190708

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه سالم احمد المهدى الحميد عبد محمد لصاحبها العامه للمقاوالت المهدى شركه   - 4

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   19347

   20190717 تاريخ وفى ،   18127:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو شركه   - 5

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 تاريخ وفى ،   18127:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو شركه الى تعدل   - 6

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190717

   20190717 تاريخ وفى ،   18127:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو شركه   - 7

 نهائيا اامواله وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم

 تاريخ وفى ،   18127:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو شركه الى تعدل   - 8

 نهائيا اموالها وتصفيه الشركه حل بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20190717

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20190730 تاريخ وفي 20262    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الشربينى ابراهيم يوسف البارى عبد شركه -  1

 السيد الرحمن عبد محمد نظله بملك زكرى ابو كفر الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  
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