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 حظيره عن 67096 برقم 20190701 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رمضان نجيب صفاء -  1

 سعودى احمد على حماده/ بملك البركه ش بخيت بنى:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 حظيرة عن 67111 برقم 20190702 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان عشرى ابتسام -  2

 محمد احمد مصطفى/ ملك الفيوم طما:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 تجارة عن 67135 برقم 20190703 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن ثابت عبدالرحمن غاده -  3

 عبدالرحمن ثابت عبدالرحمن/ بملك التربية كلية خلف بركات ش 13 عقار سالم صالح شارع:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 المالبس تجارة عن 67120 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رمضان حلمى منى -  4

 عبدالناصر عبدالستار حسام ملك العجوز باها:  بجهة ، الجاهزة

 تجارة عن 67126 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر ابراهيم شعبان عالء -  5

 محمد عبداللطيف ثناء ملك البهسمون:  بجهة ، محمول اكسسسوار

 حظيرة عن 67132 برقم 20190703 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمد على محمد -  6

 قرنى عبدالستار مجدى ملك الحمام:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 عن 67152 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق حمدى دينعمادال عمرو -  7

 حسين عبداللطيف حاتم ملك الصديق ش عطية بنى:  بجهة ، احذية وتفصيل تصليح

 لتربيه حظيره عن 67160 برقم 20190707 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد على اشواق -  8

 عبدالوهاب سيد محمد حسنى/ ملك بوش طحا- الترعه شارع:  بجهة ، المواشى وبيع

 ، جاهزة مالبس عن 67170 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان طه محمد جوده -  9

 طه محمد جوده ملك النيل شرق الخفيفة الصناعات منطقة الشباب ورش 12 ق الجديدة سويف بنى مدينة:  بجهة

 مكتب عن 67181 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى متولى جميل رجب -  10

 عبدالتواب عبدالرازق/ بملك القس ونا:  بجهة ، عامه وتوريدات عموميه مقاوالت

 تجارة عن 67201 برقم 20190709 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد احمد اميره -  11

 سعيد عبدالمجيد ابوالخير/ ملك ابوخالد كوم:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 عن 67210 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالرحمن حسين محمد -  12

 عبدالحميد عبدالرحمن حسين حماده/ ملك الحومه:  بجهة ، وتوريدات متكامله واعمال عموميه مقاوالت مكتب

 احذية تجارة عن 67229 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد صالح محمد -  13

 راغب فخري فايق ملك المحطه بريد مكتب بجوار زغلول صفية ش:  بجهة ،

 بقاله تجارة عن 67267 برقم 20190715 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سليمان محمد حاتم -  14

 عبدهللا سليمان محمد ملك الملق صير ابو:  بجهة ، باالتجزئة

 مواشي تجارة عن 67285 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد رجب وائل -  15

 محمد رجب كامل ملك الزيتون:  بجهة ،

 مركز عن 67265 برقم 20190715 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع احمد حمدى محمد -  16

 امين سيد بثينه/ بملك اسماعيل على محمد ش 9 عقار الغربى الحى:  بجهة ، كمبيوتر صيانة
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 مواد تجارة عن 67274 برقم 20190715 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سيد احمد فاطمه -  17

 حسن محمد عمر محمود/ بملك االحمر الكوم:  بجهة ، غذائيه

 تجارة عن 67309 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل على  حسين  صفيه -  18

 محمد صبيح جمعه ملك ياالحمرا:  بجهة ، وعالفه عطارة

 حظيرة عن 67347 برقم 20190721 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادالرب احمد رمضان جمال -  19

 سعد محمد عمر ملك العجوز باها:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مزرعة عن 67350 برقم 20190721 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على كامل عبدالنبى ارزاق -  20

 جابر جمال ياسر ملك الميمون:  بجهة ، االلبان الدرار مواشي لتربية

 مكتب عن 67331 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رزق عبدالعظيم خميس -  21

 على رزق عبدالعظيم محمد/ ملك ابويط:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت

 وبيع تربيه عن 67323 برقم 20190718 فى قيد ، 61000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد صبحى احمد -  22

 امبيشى حسن على/ ملك امبيشى عزبه:  بجهة ، المواشى

 عن 67387 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق سيد عبدالخالق قرنى -  23

 عبدالجواد محمد ياسر ملك الديابية:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 تجارة عن 67391 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالغنى مسعود ناديه -  24

 عبدالغنى مسعود سيد/ ملك عبدالغنى شارع الشاميه:  بجهة ، خردوات

 مبيدات تجارة عن 67108 برقم 20190701 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شاكر فوزى عفاف -  25

 جمعه قرنى حجازى/ بملك االبيض المسيد:  بجهة ، وبذور واسمده

 بقاله تجارة عن 67130 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمد فتحى ايمان -  26

 محمد عويس بدوى ملك العرب بياض:  بجهة ، باالتجزئة

 مبيدات تجارة عن 67167 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امين كمال صالح -  27

 عبدالستار خيرية ملك االمراء منشاة:  بجهة ، واسمده وبذور

 لتربية حظيرة عن 67190 برقم 20190708 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داوود عياد شكرى مينا -  28

 عبدالشهيد يعقوب مكرم ملك الدشاشي عوض ناصر عزبة الحالبية:  بجهة ، المواشي وبيع

 ورشة عن 67200 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض قرنى ابراهيم اسامه -  29

 قرنى عبدالعظيم رمضان/ ملك العجوز باها:  بجهة ، كاوتش لحام

 تصدير مكتب عن 67193 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مراد كمال محمد -  30

 مراد كمال محمد/ ملك العجوز باها:  بجهة ، الحكومه من بها المصرح السلع

 ورشة عن 67224 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالعزيز عطيه نادى -  31

 عبدالرحمن على محمد ملك قاى:  بجهة ، موتوسيكالت اصالح

 لتربية حظيرة عن 67217 برقم 20190709 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرف على صبره ليلى -  32

 عويس رياض حسن ملك مختار عزبة:  بجهة ، المواشي وبيع

 مزرعة عن 67238 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم زكى جابر صابر -  33

 محمد احمد محمد ملك بهبشين:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مكتب عن 67218 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه حسين رمضان حسين -  34

 طه حسين رمضان/ بملك باروط:  بجهة ، متكامله اعمال عموميه مقاوالت
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 سجاير بيع عن 67240 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومه صالح ربيع ريهام -  35

 صبره صالح عزت/ بملك الحمرايا النيل شرق:  بجهة ، بالجمله

 ورشة عن 67264 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير عبدالقادر جبر مصطفى -  36

 عبدهللا محمد محمد ملك الجديدة سويف بنى مدينة:  بجهة ، بالستيك

 ماكينه عن 63941 برقم 20190708 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روبيل ظريف يونان مريان -  37

 موسى عزمى ثابت/ ملك الحمرايا:  بجهة ، بالستيك خراطيم تصنيع

 لتصنيع ورشه عن 67296 برقم 20190716 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سيد احمد محمود -  38

 احمد محمود احمد/ ملك االشراف مسجد بجوار المساعده جزيره:  بجهة ، الخشب المشابك

 تجارة عن 67292 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكاوى عويس مكاوى نصر -  39

 نصر جوده هداد عبدهللا/ بملك الزيتون:  بجهة ، وبويات حدايد

 لتربية حظيرة عن 67343 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فؤاد على حنان -  40

 محمد سيد حسين ملك بلفيا:  بجهة ، المواشي وبيع

 مكتب عن 67314 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمود مصطفى احمد -  41

 محمود مصطفى محمد/  ملك باشا رياض:  بجهة ، عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 حظيرة عن 67320 برقم 20190717 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راسخ احمد شعبان تهانى -  42

 قطب شعبان ملك الفيوم طما:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 بقاله تجارة عن 67346 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عدلى نبيه هيام -  43

 على جابر سهير ملك المستشفى ش:  بجهة ، باالتجزئة

 خرده تجارة عن 67356 برقم 20190721 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمود محمد على -  44

 محمود محمد صفوت ملك شرهي:  بجهة ،

 تجارة عن 67327 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمنعم بهجت محمود -  45

 جنيدى دسوقى طه/ ملك دموشيا:  بجهة ، السيارات زيوت

 لتربية حظيرة عن 67380 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر سيد اشرف عالء -  46

 محمد حسن احمد ملك قاي:  بجهة ، المواشي وبيع

 مكتب عن 67363 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد هاشم لطفى مصطفى -  47

 محمد حسن ناديه ملك سري ش 2 المرتفعة الجزيرة:  بجهة ، متكامله واعمال عمومية توريدات

 ورشه عن 67367 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحكيم درويش كمال حسين -  48

 عبدالرحمن علي محمد ملك المصلوب زاويه:  بجهة ، موبليا

 ، عامه صيدليه عن 67408 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على حامد رحاب -  49

 حنين سيد ثريا/ بملك الدر شجرة ش:  بجهة

 عن 67138 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالنعيم سعد عبدالنعيم -  50

 سالم رحيم ماجده ملك الملق صير ابو:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 67114 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبداللطيف حمدى جيهان -  51

 صالح قرنى ياسين ملك البالطه ارض ش الملق ابوصير:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية حظيرة

:  بجهة ، مطعم عن 67125 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد ربيع احمد -  52

 على محمد ربيع ملك الزيتون
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 تجارة عن 67153 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالوهاب خالد محمد -  53

 محمد عبدالوهاب خالد ملك عرابي احمد ش من ريحان ش:  بجهة ، ديكور مستلزمات

 حظيرة عن 67168 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمد حمدى عمر -  54

 امين محمد حمدى/ بملك شاويش نزلة:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 حظيرة عن 67189 برقم 20190708 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود عبدهللا احمد -  55

 محمود عبدهللا الدين جمال/ ملك القس ونا:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وبيع لتربية

 لتربية حظيرة عن 67194 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم سيد هشام -  56

 ابراهيم سيد فتحى سيد/ ملك ادريجه كوم:  بجهة ، المواشى وبيع

 تجارة عن 67175 برقم 20190708 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عويس عبدالرحيم احمد -  57

 عويس عبدالرحيم احمد/ ملك النيل شرق 36 عمارة 6رقم محل الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ،( ماركت سوبر) بالتجزئه بقاله

 احمد

 وادوات كوافير عن 67206 برقم 20190709 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حسن عيد ناهد -  58

 محمد مختار شعبان ملك الشرقية سليمان بنى:  بجهة ، تجميل

 حظيره عن 67234 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد فتحى مصطفى -  59

 محمد طه سعد/  بملك الزيتون:  بجهة ، مواشى

 ادوات بيع عن 67253 برقم 20190714 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد سمير احمد -  60

 عيد محمد سمير/ ملك البحرى الرمل كوم:  بجهة ، كهربائيه

 تجارة عن 67233 برقم 20190710 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين كمال راضى محمد -  61

 محمد حسين سمير ملك عارف عبدالسالم ش من متفرع الكيالنى ش عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، جاهزه مالبس

 ، مزادات عن 67272 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعال على هدى -  62

 محمود سيد محمود ملك عبدالناصر جمال ش:  بجهة

 بقالة تجارة عن 67284 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح طه عبدالفتاح وليد -  63

 طه عبدالفتاح ملك الزيتون:  بجهة ، باالتجزئة

 حظيرة عن 67288 برقم 20190716 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالحميد بدوى ايمان -  64

 محمود عشري احمد ملك خالد ابو كوم:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 عن 67286 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مجاهد الدين كمال ايناس -  65

 محمد احسان محمد/ ملك الشرقيه تزمنت:  بجهة ، صيدليه

 حظيره عن 67322 برقم 20190718 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم عرفه رجب محمد -  66

 خليل محمد سيد/ ملك ابشنا:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 67277 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالناصر عبدالوهاب سيد طارق -  67

 عبدالوهاب ربيع جمال ملك النجده ش من شرف ش 15 سالم صالح ش:  بجهة ، تركيبات مقاوالت

 عن 61942 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمود -  68

 عويس سيد عائشه/ ملك ابويط:  بجهة ، دواجن مزرعه

 تجارة عن 67355 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسريع محمود محمد محمود -  69

 ابوسريع محمود محمد/ ملك المصلوب زاوية:  بجهة ، مزادات ودخول خرده



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وبيع تربية عن 67364 برقم 20190722 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد فوزى عصام عمرو -  70

 سيد فوزى عصام/ ملك باروط:  بجهة ، المواشى

 اجهزة بيع عن 67372 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد على احمد -  71

 المرحوم ورثة/  ملك المطافى امام سالم صالح ش 27 سالم صالح ش:  بجهة ، االنترنت استخدام عدا فيما محمول

 ، سجائر بيع عن 67377 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر رجب جمال والء -  72

 زيدان احمد رمضان ملك الحمرايا:  بجهة

 لتربية حظيرة عن 67395 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن فرج نحس -  73

 عبدالناصر عبدالعزيز هند/ ملك الدر شجرة ش من الكشاف ش:  بجهة ، المواشى وبيع

 مالبس تجاره عن 65433 برقم 20190728 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين عدلى لبنى -  74

 حسن مصطفى طارق/ ملك الجديده سويف بنى 7 شارع 11:  بجهة ، جاهزه

 بجهة ، جزارة عن 67102 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسب صالح سعيد على -  75

 محمد جميل هيثم ملك العرب بياض  الحمرايا: 

 عن 67104 برقم 20190701 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عبدالسالم حسين رمضان -  76

 فرماوي حسين وفاء ملك الميمون:  بجهة ، ومفروشات جاهزة مالبس تجارة

 ادوات تجارة عن 67107 برقم 20190701 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم احمد فرحان احمد -  77

 ابوزيد محروس عاطف ملك الوقف براوة:  بجهة ، كهربائية

 تجارة عن 67143 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسريع عبدالكريم عادل احمد -  78

 شوقى محمود اشرف محمد/ ملك الوزير شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مالبس تجارة عن 67144 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رجب حجازى هاله -  79

 معروف اسماعيل محمد/ ملك خالد ابو كوم:  بجهة ، جاهزه

 تحضير عن 67192 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يوسف مجدى اسالم -  80

 يوسف مبروك احمد ملك عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 حضيرة عن 67198 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد محمود -  81

 احمد محمد محمد مصطفى/ ملك باروط:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 حظيره عن 67173 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف بكرى حسين هبه -  82

 جوده صالح عبدالرحيم/ بملك الشناويه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 مزرعة عن 67214 برقم 20190709 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيف ابو سيد عبدالسالم محمد -  83

 ابوسيف سيد محمود ملك بريك عزبة ابويط:  بجهة ، االلبان الدرار مواشي لتربية

 ورشة عن 67257 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت هاشم محمد محمود -  84

 جوده سالم احمد ملك النويرة:  بجهة ، معادن خراطه

 عن 67261 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبدالوهاب شعبان محسن -  85

 عبدالفتاح عبده عمر ملك عبدالناصر جمال 4 ش:  بجهة ، عمومية توريدات مكتب

 لتربية حظيرة عن 67290 برقم 20190716 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق خليل صالح سيد -  86

 خليل صالح سيد ملك الجبل سدمنت:  بجهة ، المواشي وبيع

 تجارة عن 67291 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات سيد عبدالحليم رجب -  87

 فرحات سيد عبدالحليم/ بملك الزيتون:  بجهة ، وبويات حدايد



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بقاله تجارة عن 67299 برقم 20190716 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بكرى شعبان ايمان -  88

 عويس عزالدين محمد راضي ابو كوم:  بجهة ، باالجملة

 جزارة عن 67351 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عويس حسين محمد -  89

 السيد عبدالعزيز ابراهيم ملك عرابي احمد ش:  بجهة ،

 مزرعة عن 67333 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد عبداللطيف فرج -  90

 محمد سيد عبداللطيف ملك ابشنا:  بجهة ، الماشية وبيع لتربية

 حظيرة عن 67330 برقم 20190718 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز رمضان جمعه -  91

 رمضان محمود ملك العروس قمن:  بجهة ، االلبان وادرار المواشي وبيع لتربية

 حظيرة عن 67373 برقم 20190724 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالباقى عبدهللا نجاه -  92

 عبدالتواب محمد محمد ملك المشارقه نزلة:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 ، بقاله تجارة عن 67378 برقم 20190724 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سراج على وليد -  93

 سراج على عادل ملك اهوه:  بجهة

 ورشة عن 67400 برقم 20190725 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونان صموئيل عادل مايكل -  94

 نسيم يونان صموئيل/ بملك الدر شجرة ش:  بجهة ، سيارات ميكانيكى

 صالون عن 67406 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد عبدالكريم عبير -  95

 سيد جمال احمد/ بملك طعمه الشيخ العيد درب ش من نشابه ابو ش:  بجهة ، حالقه

 تجارة عن 67440 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد طحاوى محمود طحاوى -  96

 طحاوى محمود شعبان/ بملك ابوصير معصرة:  بجهة ، مزادات ودخول خرده

 بقاله تجارة عن 67444 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد عمر صباح -  97

 عبدالجواد صالح محمد/ ملك باروط:  بجهة ،(  ماركت سوبر) بالتجزئه

 تجارة عن 67464 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى عويس جنيدى حسين -  98

 جنيدى عويس جنيدى/ ملك العرب بياض:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 67475 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالتواب جمعه رجب -  99

 عبدالباقى شعبان مديحه/ بملك شرهى:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية حظيرة

 67101 برقم 20190701 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالمحسن فؤاد احمد عبدالرحمن -  100

 احمد عبدالمحسن فؤاد احمد/ بملك القبلى المرماح حسين شاكر محمد ش 5:  بجهة ، خردوات تجارة عن

 عن 67112 برقم 20190702 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق عبدالحفيظ خميس ياسر -  101

 عبدالخالق عبدالحفيظ خميس  ملك الفيوم طما:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية حظيرة

 حظيرة عن 67131 برقم 20190703 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد حسين عبدالنبى -  102

 عبدهللا عباس مصطفى/ بملك فيوم طما:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 منفذ عن 67180 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز سيد سالمان عمرو -  103

 معوض سيد محمد/ ملك - باشا رياض:  بجهة ، بن بيع

 مقاوالت عن 67188 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد ايوب عدلى ماهر -  104

 عياد ايوب عدلى/ ملك الزيتون:  بجهة ، عمومية

 عن 67216 برقم 20190709 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى خضير عبدالقادر جبر سيد -  105

 الحميد عبد احمد مجدى/ ملك شرهى:  بجهة ، اعالف تجارة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشة عن 67226 برقم 20190710 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع زكى حسين على -  106

 زكى حسين ملك الزراعى اسيوط مصر طريق ش:  بجهة ، وجرانيت رخام وتصنيع تقطيع

 مخزن عن 52644 برقم 20190718 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يسين محمود فؤاد حماده -  107

 عثمان محمد حسن عالء/ بملك الطيور عزبة ميانه:  بجهة ، واسماك وفاكهه خضروات وتغليف لتعبئة و لتجارة

 عن 67169 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود ابراهيم محمود -  108

 احمد محمود ابراهيم  فتحى/ بملك عرابى احمد ش:  بجهة ، الجبس وديكورات تركيبات

 تجارة عن 67250 برقم 20190714 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم حسين احمد حماده -  109

 عبدالسالم حسين احمد ملك البهسمون:  بجهة ، تموينية بقاله

 حظيرة عن 67263 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد توفيق حلمى خالد -  110

 توفيق حلمى احمد ملك الشناوية:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 اتيليه عن 67283 برقم 20190716 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  حسن عبدالعليم عبدالواحد منى -  111

 عيسى عالم عيسى/ ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، وكوافير

 تجارة عن 67300 برقم 20190716 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب عبده بدوى رجب -  112

 سيد عبدالعال عبدالنبى/ بملك عتمان بنى كفر:  بجهة ، موتوسيكالت اكسسوار

 مكتب عن 67304 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد سيد -  113

 دهشورى احمد محمد احمد/ ملك النيل طراد شارع:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت

 مكتب عن 67326 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس محمد فارس اسالم -  114

 حسين حازم ملك قاي:  بجهة ، هندسية متكاملةواستشارات اعمال/  عمومية مقاوالت

 ماكينة عن 67370 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود طه شكرى على -  115

 يوسف على الحسيني ملك عدى بنى:  بجهة ، طحين

 عن 67335 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد محمد عبدالمعطى محمود -  116

 محمد عبدالمعطى كريمه/ ملك دنديل:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه مزرعه

 مزرعة عن 67362 برقم 20190722 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد رمضان ايمان -  117

 محمد الدين نجم اسامه ملك العجوز باها:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 عن 67432 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالتواب عبدالعظيم عامر -  118

 على عبدالتواب عبدالعظيم عامر/ بملك ابشنا:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية حظيرة

 تجارة عن 67424 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين بكرى جمعه غاده -  119

 حسن محمود سعيد/ملك سنور:  بجهة ، منزليه ادوات

 مزرعه عن 67441 برقم 20190729 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد مختار منال -  120

 محمد مختار احمد/ ملك ابوخالد كوم:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مكتب عن 67451 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض اسماعيل فتحى محمد -  121

 معوض اسماعيل فتحى شعبان/ بملك النيل طراد شارع 48:  بجهة ، الحكومه من بها المصرح السلع تصدير

 بيع عن 67472 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم نصيف باسيلى بيتر -  122

 عبدالفتاح عبدالرحمن نهال/ بملك الحريه ارض الخطاب بن عمر ش 7 سعيد بور شارع:  بجهة ، تصوير ماكينات

 حظيرة عن 67487 برقم 20190731 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على امام عبدالحميد يوسف -  123

 على امام عبدالحميد مختار/ ملك ابويط:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى لتربيه



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 67494 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عبدالعظيم عبدالفتاح -  124

 عبدالفتاح طارق ملك النويرة:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 بيع عن 67103 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده عبدالشهيد عوده مينا -  125

 سيد محمد ساميه/ بملك المغربى ش:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 67109 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح صبرى رمضان عبدهللا -  126

 عبدالفتاح صبرى رمضان جبر/ ملك الجبل سدمنت:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 بقاله تجارة عن 67124 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح محمد صالح -  127

 قايد حميده سعديه/ ملك الزيتون:  بجهة ،

 سوبر عن 67141 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد محمد محمود -  128

 جاد عبدالحميد عيده/ بملك المصلوب زاوية:  بجهة ، ماركت

 ادوات تجارة عن 67158 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا عيد محمد -  129

 احمد عبدهللا عيد/ ملك الزيتون:  بجهة ، كهربائيه

 حظيرة عن 67164 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه خالد عبدالعزيز حسن -  130

 على فرج حنان ملك النيل شرق سنور:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مالبس تجارة عن 67183 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سيد نادى ايمان -  131

 عويس يوسف محمود مصطفى/ ملك الزيتون:  بجهة ، جاهزة

 توريدات عن 67191 برقم 20190708 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابراهيم ممدوح محمد -  132

 سعيد محمد كامل فتحيه/ ملك النيل شرق الحمريا:  بجهة ، غذائيه مواد

 حظيره عن 67235 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد مصطفى احمد -  133

 حسين حسان سعيد/ بملك فيوم طما:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 عن 67242 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن عبدالقوى احمد محمود -  134

 عبدالقوى احمد/ بملك سيف ابو ش:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد الحكومه من بها المصرح السلع تصدير مكتب

 عبدالمحسن

 بقاله تجارة عن 67293 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب محمد دياب سهير -  135

 امين محمد عبدالسالم/ ملك السلطانى ترعه شارع:  بجهة ، بالتجزئه

 حظيرة عن 67302 برقم 20190716 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس حسين رمضان نادية -  136

 سيد سمير ملك بهبشين:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 تجارة عن 67275 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود بكرى سلطان محمود -  137

 محمود بكرى سلطان/  بملك العجوز باها:  بجهة ، عالفه

 سيراميك تجارة عن 67315 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرنى وربى انور ايمن -  138

 عبدالعظيم حياه ملك دالص طريق ش الزيتون:  بجهة ، صحية وادوات

 مواد تجارة عن 67318 برقم 20190717 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا كمال فتحى نهاد -  139

 عبدالحكيم سعاد ملك الشافعى عبدالحكيم ش 12 عقار عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، غذائية

 اعالف تجارة عن 67339 برقم 20190718 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد صابر محمد -  140

 حسان تغيان ابوالخير المرحوم ورثة/ بملك عفت احمد ش:  بجهة ،



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حظيلرة عن 67374 برقم 20190724 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة حسين حسنى حسن -  141

 محمد طاهر عبدالناصر ملك سنور:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 ، بقاله تجارة عن 67379 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمود عبله -  142

 حسن محمود فيصل ملك بليفيا:  بجهة

 وبيع تربية عن 67360 برقم 20190722 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه على احمد هبه -  143

 على احمد حامد ملك الزرابي:  بجهة ، مواشي

 ، احذيه بيع عن 67397 برقم 20190725 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد سيد حسين -  144

 خلف ابراهيم يمانى احمد/ ملك القديم االهلى البنك شارع:  بجهة

 تجارة عن 67418 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسانين نبيل حسام -  145

 حسين عبدهللا سعيد/ملك هارون بنى:  بجهة ، كاوتش

 عن 67446 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد سيد عباس محمود -  146

 على سعد سحر/ بملك الديابيه:  بجهة ، سيارات معرض

 مكتب عن 67438 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدهللا رمضان حسين -  147

 عبدهللا رمضان عبدهللا/ ملك الملق ابوصير:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 67486 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمد راوى مصطفى -  148

 سيد حجاج سعد/ بملك النيل طراد 44 شارع:  بجهة ، صناعيه منظفات تجارة

 عن 67483 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو بدوى عبدالنبى عمر -  149

 على فوزى عبدهللا/ بملك ميدوم:  بجهة ،( شوب كوفى) كافتيريا

 تجارة عن 67123 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبيلى عبدالتواب انور حماده -  150

 الجبيلى عبدالتواب انور محمد/ بملك الصفيح عزبة:  بجهة ، تموينيه بقاله

 غيار قطع تجارة عن 67129 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد فرج سمير فرج -  151

 رزق شفيق ماجده/ ملك العرب بياض:  بجهة ، مستعمله سيارات

 تجارة عن 67147 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمود صبحى شهيره -  152

 يونس محمود صبحى/ ملك النيل شرق - سنور:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 مكتب عن 43056 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب احمد محمد اسامه -  153

 احمد محمد عصام ملك االدارية النيابة نادي بجوار الدوية:  بجهة ، الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير استيراد

 بجهة ، مكتبة عن 67155 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن سعد كلثوم ام -  154

 احمد حسن سعد ملك الزيتون: 

 عن 67161 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد عبدالتواب مصطفى -  155

 ميهوب فتحى عفاف/ بملك المساعده جزيرة:  بجهة ، متكامله اعمال عموميه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 67187 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى صالح جمعه ناصر -  156

 مهدى صالح جمعه/ ملك النيل شرق سنور:  بجهة ، بقاله

 وتعليم تدريب عن 67196 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد كمال اميره -  157

 جمعه مصطفى  سعيد/ بملك النيل طراد شارع:  بجهة ،(  االزمه التراخيص على بعدالحصول االنترنت عدا فيما)

 عن 67195 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم محمد عمرو -  158

 احمد حنان ملك النيل شرق الشباب ورش 130 قطعه الجديده سويف بني مدينه:  بجهة ، بالستيكيه ومواد طبية مستلزمات



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 67213 برقم 20190709 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى جاد يوسف سليم صباح -  159

 سليمان عويس جمعه/ ملك سنور:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 مكتب عن 67232 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرسى عبدالنبى احمد -  160

 مرسى محمد مرسى عبدالنبى/ بملك النيل طراد ش من السودان ش 32 عقار:  بجهة ، متكامله اعمال عموميه مقاوالت

 حظيرة عن 67256 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شورى عرابى محمد احمد -  161

 شورى عرابى محمد/ ملك شاويش نزلة:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 عن 67279 برقم 20190715 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالتواب نادى اسماعيل -  162

 عبداللطيف احمد حسن ملك الشناوية:  بجهة ،(  المواشي وبيع لتربية حظيرة)  مواشي كاره

 حظيرة عن 67316 برقم 20190717 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد على محمود -  163

 عويس محمد على ملك التل العرب بياض:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 حظيرة عن 67317 برقم 20190717 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزوز عبدالمنعم جمعه محمد -  164

 يونس عبدالعظيم قرنى/ ملك الفيوم طما:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 ، حلويات بيع عن 67352 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جامع على مجدى منار -  165

 عويس احمد مصطفى/ بملك النيل طراد ش:  بجهة

 مكتب عن 67336 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه السيد صادق عيد -  166

 جمعه السيد صادق ملك الوحده ش:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 مزرعة عن 67337 برقم 20190718 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد قرنى سليمان سيد -  167

 قرني سليمان احمد ملك ميدوم:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 67376 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالتواب ناجى -  168

 رجب محروس سيد ملك ميدوم:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة عن

 عن 67445 برقم 20190729 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد خميس محمود -  169

 خميس عبدالجواد احمد/ بملك ابشنا:  بجهة ، االلبان الدرار مواشى مزرعة

 ، احذيه تجارة عن 67448 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  على محمد على هليل -  170

 محمد عمر كمال سيد/ ملك الزيتون:  بجهة

 قطع بيع عن 67417 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود سيد محمد حسام -  171

 عبدالمقصود سيد محمد/ ملك الزيتون:  بجهة ، سيارات غيار

 بيع عن 67485 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس سيد الدين شرف ساميه -  172

 محمد عبدالظاهر احمد/ بملك ادريجه كوم:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 تجارة عن 67482 برقم 20190731 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صميده احمد صميده كرم -  173

 بشاى نجيب حنا/ بملك العدوى شارع حارث ميدان:  بجهة ، جاهزه مالبس

 حظيرة عن 67133 برقم 20190703 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى كامل سعد محمد -  174

 عبدالعزيز ابراهيم على ملك بلفيا:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 تجارة عن 67118 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالحميد خميس محمد -  175

 سيد عبدالحميد خميس ملك عفان بنى:  بجهة ، باالتجزئة بقاله

 عن 67136 برقم 20190703 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمود عبدالمحسن مكاويه -  176

 على قرنى جمعه ملك باروط:  بجهة ، المونتال وشبابيك مطابخ معرض



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مقاوالت عن 67182 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعليم عزوز احمد -  177

 عبدالعليم عزوز عبدالقوى/ ملك وصفى عزبه:  بجهة ، عموميه

 مزرعة عن 67151 برقم 20190707 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حسن ابتسام -  178

 محمد محمود حسن ملك راضي ابو كوم:  بجهة ، االلبان الدرار مواشي

 لتربية مزرعة عن 67149 برقم 20190707 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرنى حامد ليثى احمد -  179

 قرنى حامد شعيب ملك افوه:  بجهة ، االلبان الدرار مواشي

 لبيع معرض عن 67179 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قنديل جمال نادر -  180

 المجيد عبد احمد محمود ملك شهبة ابو كفر:  بجهة ، الكهربائية االجهزة

 عن 67223 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب طلبة شعبان سامح -  181

 مصطفى رضوان محمود ملك سنور:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية حظيرة

 ماركت سوبر عن 67204 برقم 20190709 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد شعبان سيد -  182

 بهاء محمد احمد ملك الشرقية سليمان بنى:  بجهة ،(  بقاله) 

 تجاره عن 67211 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين عبدالجواد احمد -  183

 على حسين عبدالجواد/ ملك الحومه:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 تجارة عن 67244 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد محمد هشام -  184

 اسماعيل محمد محمد/ بملك عرابى احمد ش من طلبه ش:  بجهة ، وزبده وسمك مجمده لحوم

 توريد عن 59083 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح خليل جاد رامى -  185

 عبدالمالك شحاته صليب/ بملك الدر شجرة ش:  بجهة ، صحيه ادوات

 مكتب عن 67268 برقم 20190715 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محمود جابر ناصر -  186

 محمود سيد مصطفى/ بملك الشناويه:  بجهة ، بضائع نقل

 حدادة ورشة عن 67295 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جارحى احمد محمد سيد -  187

 محمد سيد احمد ملك الديابية العروس قمن:  بجهة ،

 حظيرة عن 67303 برقم 20190717 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين محمود محمد -  188

 عبدهللا عوض فتحي ملك سليمان بنى حاجر:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 عن 67348 برقم 20190721 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالعظيم عصام سعديه -  189

 محمد حفنى محمود ملك الدير:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة

 قطع تجارة عن 67365 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد حنفى فاطمه -  190

 حسن جمعه حسن/ ملك سنور:  بجهة ، موتوسيكالت غيار

 مكتب عن 67388 برقم 20190724 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عطيه محمد احمد -  191

 عطيه محمد على ملك ادريجا كوم:  بجهة ، متكامله اعمال/  عمومية مقاوالت

 تجارة عن 67431 برقم 20190729 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوانى جابر محمد شاهيم -  192

 محمود محمد رفعت/ بملك عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 مكتب عن 67434 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بباوى ذكى عيد يوسف -  193

 مسعد سعد عايده/ ملك الدر شجرة شارع من شيرين شارع:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 ادوات تجارة عن 67410 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد طه سالم مصطفى -  194

 عبدالعال احمد جمال/ بملك الزيتون:  بجهة ، كهربائيه



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حظيره عن 67435 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد سيد فاروق احمد -  195

 حسين محمد عصام/ بملك زايد بنى الثوره ش:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 عن 67491 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان حسانين عبدالعظيم سعيد -  196

 ماهر ملك النيل شرق 5 مجاوره االول الحي 146 قطعه الجديده سويف بنى مدينة:  بجهة ،(  ماركت سوبر)  باالتجزئة بقاله تجارة

 يونس محمد

 مكتب عن 67099 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام على قرنى على -  197

 على قرنى محمود ملك المصلوب زاوية:  بجهة ، متكاملة اعمال/  عمومية مقاوالت

 سوبر عن 67142 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم نجيب بولس باسم -  198

 شفيق مكرم جون/ بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، ماركت

 مكتب عن 67172 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عبدالنبى عبود مؤمنه -  199

 بيومى محمد احمد/ ملك الثامن الدور الندى برج 31 عقار بورسعيد شارع:  بجهة ، عموميه توريدات

 مالبس تجارة عن 67185 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده حسين عيد ايمان -  200

 جوده حسين عيد ملك الزيتون:  بجهة ، جاهزة

 تجارة عن 67197 برقم 20190709 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر سالمه اشرف احمد -  201

 على محمود على شعبان/ بملك المرور شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 67230 برقم 20190710 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس عبدالباقى عشرى مصطفى -  202

 حسن فارس جوده/ بملك خالد ابو كوم:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية حظيره

 تجارة عن 67259 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا شعبان محمد -  203

 عبدهللا شعبان سعيد/ ملك االوقاف عمارت امام 12 عقار عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، غذائيه مواد

 لتربية حظيره عن 67273 برقم 20190715 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حافظ سعيد حافظ -  204

 تمام سيد عشرى/ بملك فيوم طما:  بجهة ، المواشى وبيع

 مكتب عن 67294 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قرنى محمود احمد -  205

 احمد الدين عماد ملك 7عقار الجديد الفيوم طريق:  بجهة ، مالبس تسويق

 حظيرة عن 67301 برقم 20190716 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مسعود محمد داليا -  206

 حسين عبدالغفار ملك بهبشين:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 احذية بيع عن 67306 برقم 20190717 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سيد عبدالناصر سيد -  207

 رمضان جبر محمود ملك الصنايع مدرسة بجوار:  بجهة ،

 مطعم عن 67359 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن رشاد فتحى صابر -  208

 عبدالمنعم فتحى خالد/ ملك عرابى احمد شارع من خوجه شارع:  بجهة ، وطعميه فول

 تجارة عن 67334 برقم 20190718 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطيريد عبدالتواب محمد هند -  209

 حسن فارس جوده/ كبمل خالد ابو كوم مطيرين عزبة:  بجهة ، اسمنت

 تجارة عن 67324 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على قرنى عبدالحميد محمد -  210

 على قرنى عبدالحميد/ملك  الملق طنسا:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 67341 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم رضوان مصطفى الدين حسام -  211

 العظيم عبد رضوان مصطفي ملك السنباطي ش االباصيري:  بجهة ، وتشطيبات ديكورات وتوريدات مقاوالت مكتب عن



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 67371 برقم 20190722 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان درويش سعيد شعبان -  212

 عبدهللا محمد هدى/ بملك السلطان ترعة ش:  بجهة ، بقاله

 67382 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالمحسن محمود عبدالرحمن -  213

 محمود حسين عاطف ملك  الغربية صفط:  بجهة ، اخشاب تجارة عن

 نقل مكتب عن 67414 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمد طه محمد -  214

 محمد عبدالحليم جوده/ ملك الطرشوبى شارع 11 عقار الحمرايا:  بجهة ، رحالت

 عن 67433 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين عبدالباقى رياض صابر -  215

 قرنى عبدالسالم كريمه/ بملك العجوز باها:  بجهة ، كاوتش لحام ورشة

 67402 برقم 20190725 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى  عبدالمنعم محمد توفيق مرفت -  216

 على محمد ياسر محمد/ بملك ناصر ش:  بجهة ، ومفروشات اقمشه تجارة عن

:  بجهة ، ترزى عن 67409 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه سعد احمد سعد -  217

 احمد طه سعد احمد/ بملك الزيتون

 مالبس تجارة عن 67413 برقم 20190728 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل حلمى كمال حنان -  218

 رجب محمدكمال/ ملك السامدونى حارة سالم صالح ش:  بجهة ، ومفروشات اطفال

 عن 67436 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود عبدالحكيم شهاب -  219

 فراج احمد عزمى سلطان/ بملك شرهى:  بجهة ، الومنيوم ورشة

 مزرعه عن 67489 برقم 20190731 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف منصور عيد بوال -  220

 يوسف منصور عيد/ ملك الجزيره كفر:  بجهة ، مواشى وبيع تربيه

 مصنع عن 67465 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عبدالعزيز سيد سعد -  221

 حسن عبدالرحمن حسن/ ملك النيل شرق الصناعيه المنطقه الشباب ورشة 210 رقم قطعه:  بجهة ، ورقيه صناعات

 مقاوالت عن 67458 برقم 20190730 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رياض سمير فوزى ميشيل -  222

 عبداللطيف كمال ايه/ ملك المصلوب زاوية:  بجهة ، والتركيبات وتوريدات عموميه

 مكتب عن 67095 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد على محمد -  223

 محمد محمد على رمضان/ بملك راضى ابو كوم:  بجهة ، متكامله اعمال عموميه مقاوالت

 مصنع عن 62664 برقم 20190707 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجوده عويس حسين خالد -  224

 حسين خالد/ ملك النيل شرق الخفيفه الصناعات بمنطقه 98 قطعه - الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، المعادن وتشكيل للخراطه

 مجوده عويس

 مشغل عن 67156 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولى سيد جمال بسمه -  225

 انفسط قرية شباب مركز ملك انفسط:  بجهة ، مفروشات

 زيوت تجارة عن 67249 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا هندى سند عيد -  226

 عبده فوزى عماد/ ملك المردوم المصرف شارع:  بجهة ، وفالتر

 ، فول مطعم عن 67174 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد البكرى جنيدى خالد -  227

 ابوالعال محمد محمد/ بملك مقبل مجيب ش:  بجهة

 لتربية مزرعه عن 67176 برقم 20190708 فى قيد ، 110000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمد طه امال -  228

 حسن سعد محمد سعد/ بملك هارون بنى:  بجهة ، المواشى وبيع



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 67208 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمد محمود -  229

 محمد احمد محمد ملك العمومي الشارع البهسمون:  بجهة ، وزيوت اطارات

 مخزن عن 67255 برقم 20190714 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن شوقى رمضان -  230

 شحاته محمد حسن شوقى/ ملك شرهى:  بجهة ، وخشب خرده لتجارة

 تجارة عن 67271 برقم 20190715 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى اشرف احمد -  231

 يونان غبلاير رؤف/ بملك الباب وش:  بجهة ، صحيه ادوات

 مكتب عن 67247 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد شعبان محمد طه -  232

 السيد شعبان محمد/ ملك المساعده جزيرة:  بجهة ، متكاملة اعمال - عمومية مقاوالت

 مكتب عن 67282 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود االمير نجالء -  233

 كامل عبدالرحمن ملك الؤلؤة عمارة 15 ش الجديده سويف بنى:  بجهة ، عمومية توريدات

 مكتب عن 67308 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجيد جابر حمدى جالل -  234

 حكيم حمدي جابر ملك رضوان بنى:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 ، مكتبة عن 67311 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف سيد فتحى محمود -  235

 المشرقى ابوسيف محمد/ ملك الشرقيه تزمنت:  بجهة

 كوافير عن 67340 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا عبدهللا وهبة ناريمان -  236

 فوزي عنايات ملك الزيتون:  بجهة ، حريمي

 تجارة عن 67353 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمد وجيه شهاب -  237

 عبدالوهاب محمد وجيه ملك الزيتون:  بجهة ، بقاله

 بقاله تجارة عن 67383 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالقوى سيد اسماء -  238

 عبدالغفار احمد ملك المشتركه االعدادية المدرسه ش:  بجهة ،

 لتربية حظيرة عن 67457 برقم 20190730 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرنى سالم شعبان منى -  239

 على عالم يوسف/ بملك الزيتون:  بجهة ، المواشى وبيع

 تجارة عن 67461 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمود عبدهللا محمود -  240

 امين محمود عبدهللا/ ملك القديم الدينى المعهد شارع العجوز باها:  بجهة ، خردوات

 تجارة عن 67495 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد رمضان خالد -  241

 سلطان محمد راضي ملك العجوز باها:  بجهة ، واحذية جاهزة مالبس

:  بجهة ، مطعم عن 67442 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد حميده ربيع احمد -  242

 نصر جوده جبيلى عيد/ بملك الزيتون

 تجارة عن 67506 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعظيم محمد سيد -  243

 احمد احمد نصار ملك الشناويه:  بجهة ، سباكه صحية ادوات

 عن 67401 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح -  244

 على عبدالفتاح شعبان/  بملك سليمان بنى حاجر:  بجهة ، المواشى وبيع تربية

 تجارة عن 67427 برقم 20190729 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد عبدالعظيم مدحت -  245

 سيد عبدالعظيم احمد/ بملك النويره:  بجهة ، خرده

 تجارة عن 67428 برقم 20190729 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق ذكى عرفات ربيع -  246

 الزلوطى السيد فاطمه/ ملك ابوالمكارم قريه -  الجبل سدمنت:  بجهة ، منزليه ادوات



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 احذيه تجارة عن 67450 برقم 20190729 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف سيد عباس جمال -  247

 سيد عباس ربيع/ بملك الرئيسى االعداديه المدرسه ش افوه:  بجهة ، وشنط

 عن 67466 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى يوسف محمد مصطفى -  248

 مصطفى يوسف محمد/ ملك االزهرى:  بجهة ، سيارات معرض

 عن 67470 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود ابوالعال محمد نبيل -  249

 ابراهيم جمعه احمد/ ملك العلوى الكوبرى اسفل 5 رقم عقار:  بجهة ، افراح وقاعه مشروبات كافيتريا

 حظيرة عن 67467 برقم 20190730 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان شعبان رمضان ايمان -  250

 عبدالجواد عيسى محمد/ بملك البرج:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 تجارة عن 67481 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالعال محمد حنان -  251

 رمضان عبدالواحد عبدالمنعم/ بملك العجوز باها:  بجهة ، بقاله

 مولدات بيع عن 67098 برقم 20190701 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حكيم عزيز سحر -  252

 منصور حنا نوال/ ملك النيل شرق العرب بياض:  بجهة ، كهربائيه
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 هللا رزق



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 خظروات عن 67357 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد سالمه حسنى ناديه -  317

 سيد سالمه حسن شعبان/ ملك الزيتون:  بجهة ، وفاكهه

 ، مقهى عن 67366 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمود اسماعيل وفاء -  318

 محمود عبدالمنعم محمد/ ملك يوليو 26 ش:  بجهة

 عن 67386 برقم 20190724 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالحفيظ محمد احمد -  319

 سمير احمد محمد ملك الجبل سدمنت:  بجهة ، حداده ورشه

 وبيع تربية عن 67399 برقم 20190725 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زين قطب جابر رمضان -  320

 جابر رمضان سيد/ ملك بخيت بنى:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 67407 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجلى ابراهيم سمعان حنا -  321

 عبدهللا عبدالقوى محمد/ بملك دالص:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مزرعه عن 67447 برقم 20190729 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده لىع صابر مديحه -  322

 قرنى عبدالفتاح سعيد/ ملك المروه شارع 17 - الدويه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 عن 67462 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صميده الباب فتح رجب جمعه -  323

 صميده الباب فتح رجب/ بملك براوه دير:  بجهة ، ماركت سوبر

 كوافير عن 67453 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد سيد صباح -  324

 اسماعيل امام سيد احمد/ ملك ادريجه كوم:  بجهة ، حريمى

 حظيرة عن 67477 برقم 20190731 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالحميد محمد -  325

 على محمد عبدالحميد/  بملك دنديل:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 ، سبح ورشه عن 67498 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على السيد محمد -  326

 على على السيد على/ ملك الزيتون:  بجهة

 تجارة عن 67497 برقم 20190731 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد محمود ابوالليل اسماء -  327

 منصور احمد محمود محمد/ بملك وناالقس:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 عن 67476 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم ابراهيم محمد ابراهيم -  328

 عبدالعظيم قطب جالل/ بملك الجديد الفيوم طريق:  بجهة ، بالتجزئه بقاله تجارة

 عن 67422 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد ابراهيم رمضان محمد -  329

 ابراهيم رمضان ادهم/ بملك دنديل:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئة

 امن خدمات عن 62031 برقم 20190731 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابوالليل حسن خالد -  330

 زكريا على خالد ملك الشرقية سليمان بنى:  بجهة ، صناعية وخدمات صناعى

 امن خدمات عن 62031 برقم 20190731 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابوالليل حسن خالد -  331

 زكريا على خالد ملك الشرقية سليمان بنى:  بجهة ، صناعية وخدمات صناعى

 تجارة عن 67490 برقم 20190731 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده عبدالعظيم جمال احمد -  332

 عبدالعظيم محمد ملك بلفيا:  بجهة ، عالفه

 تجارة عن 67245 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هالل على ابوالخير -  333

 هالل جوده رحاب/ بملك االداريه الرقابه خلف فهمى حسن ش امتداد النيل كورنيش:  بجهة ، الصحيه االدوات

 تجارة عن 67117 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد سعد طنطاوى دعاء -  334

 طنطاوى سعيد سعد محمد/ بملك باها قرية المحيط المصرف شارع العجوز باها:  بجهة ، المنزليه االدوات



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكافيه مطعم عن 67127 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد عالء -  335

 سيد محمد على/ ملك النيل برج النيل كورنيش:  بجهة ،

 ادوات تجارة عن 67115 برقم 20190702 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب زكى على محمود -  336

 قطب زكى مختار/ ملك ابويط:  بجهة ، صحيه

 ، عامة صيدلية عن 67139 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر سيد فريد محمد -  337

 عباس احمد منى ملك عرابي احمد ش:  بجهة

 تجارة عن 67137 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم بانود عادل تريزه -  338

 شحاته ابراهيم نجيب ملك النيل شرق الورش ش العرب بياض:  بجهة ، منزلية ادوات

 حظيرة عن 67165 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة احمد تغيان صابر -  339

 احمد تغيان شحات ملك النيل شرق سنور:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 حظيرة عن 67205 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد سعيد محمد مها -  340

 سعيد محمد رمضان ملك الزرابي:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مكتب عن 67237 برقم 20190710 فى قيد ، 90000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين درويش راضى احمد -  341

 درويش راضي اسالم ملك بهبشين:  بجهة ، وتوريدات عمومية مقاوالت

 حظيره عن 67252 برقم 20190711 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم  جالل رحاب -  342

 محمد ابراهيم جالل/ بملك الخضراء اهناسيا:  بجهة ، مواشى

 عن 67251 برقم 20190714 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالجواد ماهر نورهان -  343

 قرنى حسين عبدالرحمن ملك الدوية:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية مزرعة

 عن 67236 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالكريم محمد محمد -  344

 عبدالكريم محمد محمود ملك الرياض:  بجهة ، الي نصف بلدي مخبز

 حظيرة عن 67328 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح طه صفاء -  345

 احمد عبدالفتاح جمعه ملك الفيوم طما:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 ورشه عن 67345 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد حسن فاروق اشرف -  346

 كامل سيد كامل ملك 71 رقم محل الحرفية المدينة:  بجهة ، سيارات سمكرى

 مكتب عن 67358 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد عاطف احمد -  347

 ابراهيم احمد عاطف ملك الدقيق مستودع ش:  بجهة ، متكاملة اعمال/  عمومية مقاوالت

 بقاله تجارة عن 67385 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكران احمد جمعه احمد -  348

 عبدالشافى محمد عماد ملك الفيوم طما:  بجهة ، بالتجزئة

 مكتب عن 67398 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد محمد مدحت -  349

 جوده على جابر/ ملك الصفوه مدرسة خلف النصر ش الجديد الفيوم طريق:  بجهة ، عموميه وتوريدات مقاوالت

 تجارة عن 53021 برقم 20190728 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبالجواد احمد رمضان وليد -  350

 زايد محمود زايد محمد/ ملك  الدوالطه:  بجهة ، صحيه ادوات

 حظيره عن 67454 برقم 20190730 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان خميس صابر محمد -  351

 فرج صبح سيد حسن/ بملك سنور:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 مخبز عن 67412 برقم 20190728 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محروس عزيز عزت -  352

 خليل محروس عزت/ ملك الميمون:  بجهة ، الى نصف بلدى



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 67471 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق عبدربه رجب لمياء -  353

 سعيد عبدربه رجب/ ملك منهرو:  بجهة ، ورقيات

 ورشه عن 67501 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد احمد كريمه -  354

 على عبدالتواب محمد ملك الصناعية الحرفين مدينه الحرفيه المدينه:  بجهة ، خراطه

 تربية عن 67493 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف طه حسين دعاء -  355

 ابوالخير محمد صالح ملك عاصم منشاة:  بجهة ، مواشي وبيع

 لتربية حظيرة عن 67113 برقم 20190702 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد سيد محمد -  356

 عبدالعليم محمد شريف ملك بليفيا:  بجهة ، المواشي وبيع

 عن 67128 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا ابوالسعود ابوالسعود رمضان -  357

 العقاري التسويق و االستثمار و البضائع نقل وخدمات الغيار قطع وتجارة المعدات وتاجير البناء مواد وتجارة عامه مقاوالت مكتب

 ياسين سيد حسن ملك صالح ابو جزيرة:  بجهة ، التجارية والتوكيالت  العمومية التوريدات و

 ، ترزى عن 67159 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره حسين عاشور اشرف -  358

 صبره حسين عاشور/ ملك الزيتون:  بجهة

 عن 67163 برقم 20190708 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد اسماعيل رجب -  359

 احمد سيد محمد اسماعيل/  بملك الشناويه:  بجهة ، بالتجزئه بقاله تجارة

 تجارة عن 67186 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه خلف جمعه احمد -  360

 جمعه خلف جمعه/ ملك النيل شرق سنور:  بجهة ، وتنقيط راى شبكات

 تجارة عن 67209 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمدعبداللطيف كامل اسراء -  361

 زيدان حامد شعبان/ ملك النور معمل ش:  بجهة ، جاهزه مالبس

 حظيره عن 67222 برقم 20190710 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر محمود شاكر محمود -  362

 شاكر محمود شاكر/ بملك الحكامنه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 دوكو محل عن 67231 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى سيد عادل محمد -  363

 محمد محمد سعيد/ بملك الدائرى الطريق هارون بنى:  بجهة ، سيارات

 خدمه مركز عن 67278 برقم 20190715 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد طه احمد -  364

 محمود حسين مصطفى ملك الشباب نادي امام عارف عبدالسالم ش 1:  بجهة ، سيارات زيوت تغير و بيع

 ادوات بيع عن 67280 برقم 20190715 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالفتاح طه صفاء -  365

 محمد عبدالحميد سيد/ بملك باروط:  بجهة ، منزليه

 استغالل عن 67281 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مجدى احمد -  366

 محمد مجدى محمد ملك الغربي الحى:  بجهة ، المحاجر

 فرم عن 67297 برقم 20190716 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد محمد وليد -  367

 عبدالعال حسين محمود ملك البشرى ش:  بجهة ، جبس

 حظيرة عن 67276 برقم 20190717 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان جبالى ابوالخير نجالء -  368

 سيد شعبان هشام ملك العجوز باها:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مقاوالت عن 58044 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود كامل سعد احمد -  369

 محمد ياسر ملك الكوثر برج االوقاف ابراج عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، حكومية



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 67338 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبداللطيف محمد نعمه -  370

 عبدالغنى عرفه خالد/ ملك عبدالناصر جمال شارع 5 عقار:  بجهة ، زفاف فساتين وتأجير

 تجارة عن 67349 برقم 20190721 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد احمد عبدالسالم شرهان -  371

 احمد سيد اكرامى/ ملك رياض عزبة شرهى:  بجهة ، وطيور دواجن

 حظيرة عن 67361 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور سيد جابر سيد -  372

 منصور سيد جابر ملك العجوز باها:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 عن 67392 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حسين العظيم عبد صالح -  373

 توفيق توفيق محمد/ ملك حافظ ش من الصديق ابوبكر ش:  بجهة ، ع. م. ج داخل الرحالت نقل مكتب

 عن 67421 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عبدالموجود قرنى محمد -  374

 عبدالحميد حماد عبدالعظيم/ بملك الجزار عشرى فوق الشامله:  بجهة ، تكييف اجهزه صيانة

 عن 67411 برقم 20190728 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره عبدالحميد رمضان محمد -  375

 صبره عبدالحميد رمضان/ ملك الباب وش منهره:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية حظيرة

 تجارة عن 67484 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان فتحى مصطفى خالد -  376

 عثمان نجيب احمد/ بملك ميدوم:  بجهة ، اسمنت

 مكتب عن 67499 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فرج ياسين هدى -  377

 ملك 14 ش من البحراوي ش 21 عقار الجديده سويف بنى:  بجهة ، عمومية وتوريدات الحكومه من بها المصرح السلع تصدير

 على سيد شريف

 مكتب عن 67097 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمود محسن احمد -  378

 سلوى ملك عبداللطيف سيد ش من متفرع فهمى جمال ش 6 عقار النيل كورنيش:  بجهة ، مكتبية ادوات وتجارة عمومية توريدات

 كامل عبدالوهاب

 تجارة عن 67122 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالرحمن بدر ياسر -  379

 مبروك نصر فتحى نصر/ ملك ابوراضى كوم:  بجهة ، وبويات حدايد

 ، احذية تجارة عن 67148 برقم 20190704 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد توفيق عيد احمد -  380

 خليل اسحق بطرس ملك علم ابو صبري ش 33 عقار يوليو 23 ش:  بجهة

 عن 67178 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالرحمن مصطفى اميره -  381

 سيد حسن رمضان حسن/ ملك بليفيا:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 تجارة عن 67154 برقم 20190707 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشندى محمود مصطفى احمد -  382

 عبدالعظيم محمد هال/ ملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات

 حظيرة عن 67177 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ناصر شعبان مختار -  383

 جادالمولى تمام جالل صباح/ بملك ابشنا:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 حظيرة عن 67199 برقم 20190709 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه على عبدالناصر محمد -  384

 طه على عبلدالناصر/ ملك بشينبه:  بجهة ، المواشى لتربية

 ، خرده تجارة عن 67215 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد حسين عيد سعد -  385

 سعد حسين عيد ملك المفارق ش:  بجهة

 تجارة عن 67220 برقم 20190710 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم تمام محمد -  386

 ابراهيم احمد ملك يط ابو:  بجهة ، كهربائية اجهزة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ترزى عن 67228 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال بريك توفيق انتصار -  387

 اسماعيل هانى ملك الحاج منشاة:  بجهة ، حريمي

 بقاله بيع عن 67252 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم احمد خضر لبنى -  388

 عبدالعظيم احمد خضر لبنى/ ملك البهسمون:  بجهة ، وتسالى

 ، سنترال عن 67258 برقم 20190714 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمد محمود هشام -  389

 علي شاكر علي ملك فودافون فرع بجوار الحمرايا:  بجهة

 عن 67270 برقم 20190715 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح منشاوى عبده ايمان -  390

 عبدالغني قرنى نجدية ملك العروس قمن:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية مزرعه

 مزرعة عن 57307 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل جوده محمد رمضان -  391

 محمد رجب ملك سليمان بنى حاجر:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مكتب عن 67305 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خضر محمد محمود -  392

 عبدالقادر سيد ابراهيم/ ملك 16 عقار عرابى احمد شارع:  بجهة ، نظارات عدسات توزيع

 تجارة عن 67307 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبيد على عمر -  393

 ابراهيم خالد ملك الدهب ابو عماره سالم صالح ش من متفرع عيد حارة سالم صالح ش:  بجهة ، موبيالت

 مكتب عن 67329 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام احمد محارب فتحى -  394

 احمد محارب سالمه ملك يط ابو:  بجهة ، متكاملة اعمال/  عمومية مقاوالت

 حظيرة عن 67312 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد شعبان احمد -  395

 تمام احمد محمد/ ملك باشا رياض:  بجهة ، المواشى وبيع لتربية

 تجارة عن 67313 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم رمضان سعيد احمد -  396

 قرني محمد ملك افندي عمر امام اليسر برج النيل طراد ش:  بجهة ، جاهزة مالبس

 ، اعالف تجارة عن 67354 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد سيد خالد -  397

 على محمد سيد ملك الزيتون:  بجهة

 مالبس تجارة عن 67384 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سالم محمد طه -  398

 محمد محمود احمد ملك بورسعيد ش:  بجهة ، جاهزة

 تجارة عن 67368 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير رمادى حمدى بليغ -  399

 احمد طارق ملك الفيوم مزلقان امام الزراعى اسيوط مصر طريق:  بجهة ، اخشاب

 معرض عن 67403 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب محمد عبدالحميد محمد -  400

 قطب محمد عبدالحميد/ بملك السلطانى ترعة ش:  بجهة ، موبيليا

 ، فحم بيع عن 67429 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محمد سيد ربيع -  401

 حسين سيد هنا/ ملك الجديده المياه محطه شارع ابوسليم نزله:  بجهة

 تجارة عن 67443 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى محمد عبدالعال محمد -  402

 فرغلى محمد عبدالعال/ ملك النويره:  بجهة ، بالتجزئه البقاله

 عن 67463 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس عبدالقادر حسن جمعه -  403

 عبدالقادر محمد غنيم منى/ ملك اسالم  شارع من غنيم شارع:  بجهة ، متكامله واعمال عموميه مقاوالت

 تجارة عن 67452 برقم 20190730 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد خليل وليد -  404

 محمد عبدالحميد خليل/ ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، وبويات حدايد



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ادوات تجارة عن 67480 برقم 20190731 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد سعيد عماد -  405

 محمد سيد سعيد/  بملك العجوز باها:  بجهة ، كهربائيه

 تجارة عن 67492 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كامل عبدالحميد رضى -  406

 ميهوب عبدالفتاح نادية ملك المؤمنين امير ش:  بجهة ، منزلية ادوات

 ، كشرى بيع عن 67479 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم طه محمد طه -  407

 عبدالسالم الحسينى عبدالسالم/ ملك اسالم ش:  بجهة

 بقاله تجارة عن 67474 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم سيد نبيل اسماء -  408

 عبدالحليم سيد نبيل/ ملك رضوان بنى:  بجهة ، بالتجزئه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  العربيه مصر جمهوريه داخل رحالت نقل مكتب  ،  شركة   وشركاه حميده محمد عبدهللا اشرف شركه -  1

 الحمرايا:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل رحالت نقل مكتب عن ، 67478 برقم 20190731 فى ،قيدت 25000.000

 محمد عبدهللا محمد/ملك المسنين دار شارع النيل شرق

 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس  مكتبيه وادوات مستندات تصوير مكتبة  ،  شركة   وشريكه عصام محمد شركة -  2

/ بملك سالم صالح ش من  6 رقم رجائى ش:  بجهة ، مكتبيه وادوات مستندات تصوير مكتبة عن ، 67246 برقم 20190714

 النحاس مصطفى

 برقم 20190730 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   تموينيه بقاله  ،  شركة   وشريكتها بدير فتحى منال شركة -  3

 عطيه فليبس سنيه/ بملك عرابى احمد شارع:  بجهة ، تموينيه بقاله عن ، 67473

   مالها ،رأس  جاهزه مالبس تجارة  ،  شركة   احمد يوسف مجدى احمد وشريكه بديع احمد محمد محمود شركة -  4

 اشرف/ بملك 6 ش الجديده سويف بنى:  بجهة ، جاهزه مالبس تجارة عن ، 67254 برقم 20190714 فى ،قيدت 10000.000

 عبدالحميد بخيت

 برقم 20190728 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  اعالف تجارة  ،  شركة   وشركاه فوده احمد عادل شركة -  5

 امين بشرى مجدى/ بملك االباصيرى:  بجهة ، اعالف تجارة عن ، 67425

 500000.000   مالها ،رأس  غذائيه مواد وتغليف وتعبئه وتصنيع انتاج مصنع  ،  شركة   وشركاه ابراهيم صبره اسامه -  6

 رقم قطعه- الملق ابوصير:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف وتعبئه وتصنيع انتاج مصنع عن ، 67420 برقم 20190728 فى ،قيدت

 معبدالسال ابراهيم صبره اسامه/ ملك حميده على تكليف 49

 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   زراعيه االت اصالح ورشة  ،  شركة   وشريكه عويس ابراهيم محمد احمد شركة -  7

 هناء/ بملك الحرفيه المدينه 19 بلوك 239 رقم محل:  بجهة ، زراعيه االت اصالح ورشة عن ، 67203 برقم 20190709

 محمد جمال

 بالسيارات ونقل عموميه مقاوالت  ،  شركة   محمد على بكر ابو احمد وعنهم محمدين على محمد على بكر ابو ورثة شركة -  8

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الالزمه التراخيص على الحصول بعد وتوريدها المحاجر وابحاث واستغالل

 على الحصول بعد وتوريدها المحاجر وابحاث واستغالل بالسيارات ونقل عموميه مقاوالت عن ، 67426 برقم 20190728

 مرسى عبدالمحسن قرنى/ بملك المساعده جزيرة:  بجهة ، الالزمه التراخيص



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 100000.000   مالها ،رأس  الجدوى ودراسات الماليه االستشارات مكتب  ،  شركة   وشريكته حسن ماضى محمد شركه -  9

 االول بالدور 2 رقم شقه:  بجهة ، الجدوى ودراسات الماليه االستشارات مكتب عن ، 67488 برقم 20190731 فى ،قيدت

 بمقبل عزيز شارع العلوى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   64474:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل طه معبدالعظي وليد   - 1

 التجاره ترك

 محو  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   50554:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود جابر احمد   - 2

 أمر  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   50661:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حماد محمد احمد   - 3

 محو

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   64127:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويس اللطيف عبد سميع ايهاب   - 4

 محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   44460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالنبي بكري مشيره   - 5

 محو امر

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   66589:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطائى كاظم عبدالرزاق شذى   - 6

 محو امر  السجل

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   31695:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد احمد   - 7

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   35965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المقصود عبد راضي سيد   - 8

 محو أمر

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   39174:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس محمد حسين محمد   - 9

 محو

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   32863:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغربي علي نصر نيشان   - 10

 محو امر

 أمر  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   36078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالفتاح طه   - 11

 محو

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   65275:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توفيق عبدالوهاب عابدين محمد   - 12

 محو امر  السجل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   54879:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم محمود شوقي فريد   - 13

 محو أمر

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   57836:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان قرنى مدحا منى   - 14

 محو امر

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   33591:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد امين ربيع   - 15

 محو أمر

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   61924:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى حلفايه على شهر   - 16

 محو

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   54541:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود هللا عبد عبيد سيد   - 17

 محو

 محو  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   50406:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا ولسن نشات رنا   - 18

 امر  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   55850:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد فهمى نبيل ايمن   - 19

 محو

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   61596:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قطب احمد عادل محمود   - 20

 محو أمر

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   61981:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى ابراهيم مصطفى محمد   - 21

 محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   66196:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى لبيب جمال شعبان   - 22

 محو

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   57976:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد عثمان محمد   - 23

 محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   65645:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه ابراهيم النصر سيف منى   - 24

 محو أمر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   63862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جنيدى محمد سيد فوزى   - 25

 محو امر

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   62598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالتواب احمد ممدوح احمد   - 26

 محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   65307:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى سيد محمد محمود   - 27

 محو امر

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   45768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن سعد سهير   - 28
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  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  53932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جابر عبدهللا محمود -  41

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  65965 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد على راضى هشام -  42

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  52983 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد حسن محمد -  43

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  51745 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد سيد هالل عمر -  44

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  49850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امام سعودى  ربيع لطفية -  45

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  49073 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالهنا احمد سيد عالء -  46

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  53612 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان حميدة جمعه حمدي -  47

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  58841 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيف ابو عبدالعال سيد احمد -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  30833 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين عبدالمنعم ابراهيم زينهم -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  54420 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوخزيم محمد عزمي محمد -  50

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  57378 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق لويس سمير كيرلس -  51

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  64942 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  حسين سيد حسين محمد -  52

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  67360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه على احمد هبه -  53

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  64524 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعبان عبدالكريم طاغى راضى -  54

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  56046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب سيد محمد خالد -  55

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  67131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد حسين عبدالنبى -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  60505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رياض عبدالمحسن محمد ثروت -  57

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  59028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج عبداللطيف جمعه احمد -  58

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  64524 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعبان عبدالكريم طاغى راضى -  59

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  60143 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم سيد احمد هاجر -  60

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  51230 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فام مكرم ميرت -  61

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  66708 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غريب محمد طه مصطفى عماد -  62

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  51974 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس محمد احمد -  63

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  65874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرازق مسعود ضيف عبدالحق -  64

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  54130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود طه عبدالمنعم ايمان -  65

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  54130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود طه عبدالمنعم ايمان -  66

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 66869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى جمعه عمرو -  1

  جنيدي عويس حمدى ملك الشناوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 ختاري وفي 67098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حكيم عزيز سحر -  2

  منصور حنا نوال/ ملك النيل شرق العرب بياض ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام على قرنى على -  3

  على قرنى محمود ملك المصلوب زاوية ،

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالسالم حسين رمضان -  4

  فرماوي حسين وفاء ملك الميمون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح جمعه مختار زياد -  5

 عبدالعليم على جمال/ بملك متولى سليمان ش النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده عبدالشهيد عوده مينا -  6

 سيد محمد ساميه/ بملك المغربى ش ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم احمد فرحان احمد -  7

 ابوزيد محروس عاطف ملك الوقف براوة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود محسن احمد -  8

  كامل عبدالوهاب سلوى ملك عبداللطيف سيد ش من متفرع فهمى جمال ش 6 عقار النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب صالح سعيد على -  9

  محمد جميل هيثم ملك العرب بياض  الحمرايا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شاكر فوزى عفاف -  10

 جمعه قرنى حجازى/ بملك االبيض المسيد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد قبيصى على -  11

  احمد قبيصى محمد ملك رىالتجا المول المرور ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح صبرى رمضان عبدهللا -  12

 عبدالفتاح صبرى رمضان جبر/ ملك الجبل سدمنت ،:   الـتأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 66926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد على جمال -  13

  عثمان عطا محمد عويس/ بملك النيل شرق العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغنى محمد طه -  14

  عبدالغنى محمد فتحى ملك الجبل سدمنت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان نجيب صفاء -  15

 سعودى احمد على حماده/ بملك البركه ش بخيت بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على محمد -  16

 محمد محمد على رمضان/ بملك راضى ابو كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 64474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل طه عبدالعظيم وليد -  17

 فى 2788 برقم المودع سليمان يسن خالد/ ملك عبدالناصر جمال ش ناصر مركز بناحية الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

2019/3/27 

 العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمحسن فؤاد احمد عبدالرحمن -  18

 احمد عبدالمحسن فؤاد احمد/ بملك القبلى المرماح حسين شاكر محمد ش 5 ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 67106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم بيومى فارس محمد -  19

  حميده حسن محمد ملك رياض ش 17 عقار سالم صالح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان ديلتع تم 20190702 تاريخ وفي 67122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالرحمن بدر ياسر -  20

  مبروك نصر فتحى نصر/ ملك ابوراضى كوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا ابوالسعود ابوالسعود رمضان -  21

  ياسين سيد حسن ملك صالح ابو جزيرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبداللطيف حمدى جيهان -  22

  صالح قرنى ياسين ملك البالطه ارض ش الملق ابوصير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد سعد طنطاوى دعاء -  23

 طنطاوى سعيد سعد محمد/ بملك باها قرية المحيط المصرف شارع العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ربيع احمد -  24

  على محمد ربيع ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالحميد خميس محمد -  25

  سيد عبدالحميد خميس ملك عفان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 66728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد محمد -  26

 2019/7/2 فى 4858 وايداعه قرنى حسنى والء/ ملك 10 مدخل 1 بلوك الدالله حوض بناحية فرع اففتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن احمد عزه -  27

  سيد عبدالعليم محمد ملك ابشنا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد فرج سمير فرج -  28

  رزق شفيق ماجده/ ملك العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم شعبان عالء -  29

  محمد عبداللطيف ثناء ملك البهسمون ،   :الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد عالء -  30

  سيد محمد على/ ملك النيل برج النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 65311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير تومه ابوالخير عطا -  31

 غبلاير تومه الخير ابو عطا هانى/  ملك الجارحى ش الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالحفيظ خميس ياسر -  32

  عبدالخالق عبدالحفيظ خميس  ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمود رجب الدين شرف -  33

  مسعود عبدالباقى شعبان/ ملك العجوز باها ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب زكى على محمود -  34

  قطب زكى مختار/ ملك ابويط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 66728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد محمد -  35

  قرنى حسنى والء/ ملك 10 مدخل 1 بلوك الدالله حوض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبيلى عبدالتواب انور حماده -  36

  الجبيلى عبدالتواب انور محمد/ بملك الصفيح عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان عشرى ابتسام -  37

  محمد احمد مصطفى/ ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان حلمى منى -  38

  رعبدالناص عبدالستار حسام ملك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد محمد -  39

  عبدالعليم محمد شريف ملك بليفيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 35555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيمي محمد كردي احمد -  40

  عبدالعظيم عبدالعليم عبدالعظيم ملك السويس قناة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ثابت رفيق ايمن -  41

 داوود محمد عبدالحكيم رمضان/ مالك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 67124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح محمد صالح -  42

  قايد حميده سعديه/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 37815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف صابر سونه -  43

  اسماعيل سالمه اسماعيل/ ملك االحمر الكوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ثابت عبدالرحمن غاده -  44

 عبدالرحمن ثابت عبدالرحمن/ بملك التربية كلية خلف بركات ش 13 عقار سالم صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر سيد فريد محمد -  45

  عباس احمد منى ملك عرابي احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 43056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب احمد محمد اسامه -  46

 وتصدير استيراد مكتب ونشاطه محمد عصام ملك االدارية النيابة نادي بجوار الدوية بناحية اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

  الحكومه من بها المصرح السلع



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسين عبدالنبى -  47

  عبدهللا عباس مصطفى/ بملك فيوم طما ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى كامل سعد محمد -  48

  عبدالعزيز ابراهيم على ملك بلفيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 57738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم خضر وليد -  49

  صالح ابراهيم خضر ملك ملك سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد على محمد -  50

  قرنى عبدالستار مجدى ملك الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بانود عادل تريزه -  51

  شحاته ابراهيم نجيب ملك النيل شرق الورش ش العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 43056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب احمد محمد اسامه -  52

  احمد محمد عصام ملك االدارية النيابة نادي بجوار الدوية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 45871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير علي عبدالحميد صبري محمد -  53

 ونسيج غزل مصنع نشاط اخرعن رئيسى 2012/4/19فى 135542 برقم المقيد للفرع القانونى الكيان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وسمتة 25000 براسمال على عبدالحميد صبرى مصطفى بملك الكاوتشوك مصنع شارع 7 بناحية حكمها فى وما واحذيه وجلود

 vib بى اى فى مصنع تجاريه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد فتحى ايمان -  54

   محمد عويس بدوى ملك العرب بياض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود عبدالمحسن مكاويه -  55

  على قرنى جمعه ملك باروط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطوه عبدالرؤف حمدى -  56

 احمد عبدالرازق ابراهيم/ ملك الشرقيه صفط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 52957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسين جمعه اسماء -  57

  احمد راتب محسن ملك الشرقية تزمنت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 67138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالنعيم سعد عبدالنعيم -  58

  سالم رحيم ماجده ملك الملق صير ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نجيب بولس باسم -  59

 شفيق مكرم جون/ بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين سلطان ابراهيم -  60

  حسين سلطان سامي ملك عثمان بنى كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسريع عبدالكريم عادل احمد -  61

 شوقى محمود اشرف محمد/ ملك الوزير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد محمود -  62

 جاد عبدالحميد عيده/ بملك المصلوب زاوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 62920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عطوه محمود حنفى -  63

 دالعالعب عطوه حسين/ بملك الجيش ش بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق عيد احمد -  64

  خليل اسحق بطرس ملك علم ابو صبري ش 33 عقار يوليو 23 ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رجب حجازى هاله -  65

 معروف اسماعيل محمد/ ملك خالد ابو كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافعى على جوده محمد -  66

 حسين سيد جمال/ ملك االبراهيميه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمود صبحى شهيره -  67

 يونس محمود صبحى/ ملك النيل شرق - سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 67146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم وراد محمد ربيع -  68

  بكار اشرف ملك النيل شرق سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا عيد محمد -  69

 احمد عبدهللا عيد/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 53141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف منصور عيد عدليه -  70

 زكى ميخائيل ريمون/ بملك العرب بياض المقطوره شارع بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 55652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده عبدالتواب فتحى رامى -  71

 حسن فاروق حنان/ بملك رشدى حاتم شارع بجعله العنوان تعديل تم  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخزيم محمد عبدهللا سيد -  72

 عبدهللا سييد عمرو/ بملك غنيم بنى العروس قمن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشندى محمود مصطفى احمد -  73

 عبدالعظيم محمد هال/ ملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق حمدى عمادالدين عمرو -  74

  حسين عبداللطيف حاتم ملك الصديق ش عطية بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 52501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ذكرى محمد سامح -  75

 ثوم زراعيه حاصالت تعبئه مركز نشاط عن على محمد عصام/ ملك الملق طنسا بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 100000 مال وراس وبصل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 62664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجوده عويس حسين خالد -  76

 خالد/ ملك النيل شرق الخفيفه الصناعات بمنطقه 98 قطعه - الجديده سويف بنى مدينه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 500000 مال براس المعادن وتشكيل للخراطه مصنع نشاط عن مجوده عويس حسين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد على اشواق -  77

 عبدالوهاب سيد محمد حسنى/ ملك بوش طحا- الترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 66149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالتواب فتحى احمد -  78

 محمد سيد صابر ايمن/ بملك بالغمراوى هارون بنى ش من المتفرع نمر ش 5 بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب خالد محمد -  79

  محمد عبدالوهاب خالد ملك عرابي احمد ش من ريحان ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى سيد جمال بسمه -  80

  انفسط قرية شباب مركز ملك انفسط ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 62664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجوده عويس حسين خالد -  81

 مجوده عويس حسين خالد/ ملك النيل شرق الخفيفه الصناعات بمنطقه 98 قطعه - الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ودمحم حسن ابتسام -  82

  محمد محمود حسن ملك راضي ابو كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره حسين عاشور اشرف -  83

 صبره حسين عاشور/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 52501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ذكرى محمد سامح -  84

 على محمد عصام/ ملك الملق طنسا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن سعد كلثوم ام -  85

  احمد حسن سعد ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 58967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود فاروق احمد -  86

 محمود فاروق محمد/ بملك الصناعيه المنطقه طريق افوه غزاله ابو عزبة بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى حامد ليثى احمد -  87

  قرنى حامد شعيب ملك افوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 56048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد ابوالقاسم ممدوح عمرو -  88

 عبدالصمد ابوالقاسم ممدوح عمرو/ ملك طاهر منشأه بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 67157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام احمد محمود محاسن -  89

 احمد على رجب/ملك مصباح شارع - مقبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه خالد عبدالعزيز حسن -  90

  على فرج حنان ملك النيل شرق سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد ايوب عدلى ماهر -  91

 عياد ايوب عدلى/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امين كمال صالح -  92

  عبدالستار خيرية ملك االمراء منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد بركات محمد -  93

  احمد سيد بركات ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض شعبان معوض احمد -  94

 احمد معوض شعبان/ ملك نعيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد سالمان عمرو -  95

 معوض سيد محمد/ ملك - باشا رياض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد بكرى عبدالعليم عبدالجواد -  96

  رشدى جمال احمد/ ملك دالص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ناصر شعبان مختار -  97

  جادالمولى تمام جالل صباح/ بملك ابشنا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم عزوز احمد -  98
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،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد اسماعيل رجب -  100
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود ابراهيم محمود -  101

 احمد محمود ابراهيم  فتحى/ بملك عرابى احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه خلف جمعه احمد -  102

  جمعه خلف جمعه/ ملك النيل شرق سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داوود عياد شكرى مينا -  103

  عبدالشهيد يعقوب مكرم ملك الدشاشي عوض ناصر عزبة الحالبية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد عبدالتواب مصطفى -  104

  ميهوب فتحى عفاف/ بملك المساعده جزيرة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد طه امال -  105

 حسن سعد محمد سعد/ بملك هارون بنى ،

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عويس عبدالرحيم احمد -  106
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد حمدى عمر -  107

 امين محمد حمدى/ بملك شاويش نزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده حسين عيد ايمان -  108

  جوده حسين عيد ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد محمود عمرو -  109
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 عويس يوسف محمود مصطفى/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان طه محمد جوده -  111
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البكرى جنيدى خالد -  112
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 مراد كمال محمد/ ملك العجوز باها ،:   الـتأشير
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  جبر كامل جمال ملك بخيت بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالنبى عبود مؤمنه -  120

 بيومى محمد احمد/ ملك الثامن الدور الندى برج 31 عقار بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى متولى جميل رجب -  121

  عبدالتواب عبدالرازق/ بملك القس ونا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم ممدوح محمد -  122

  سعيد محمد كامل فتحيه/ ملك النيل شرق الحمريا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة احمد تغيان صابر -  123

  احمد تغيان شحات ملك النيل شرق سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف بكرى حسين هبه -  124

 جوده صالح عبدالرحيم/ بملك الشناويه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 67178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالرحمن مصطفى اميره -  125

 سيد حسن رمضان حسن/ ملك بليفيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 63941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبيل ظريف يونان مريان -  126

 موسى عزمى ثابت/ ملك الحمرايا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف ابو سيد عبدالسالم محمد -  127

  ابوسيف سيد محمود ملك بريك عزبة ابويط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد محمود -  128

  محمد احمد محمد ملك العمومي الشارع البهسمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين بشاى مكرم مجدى -  129

  حنين بخيت حبيب ملك شاويش نزلة  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد حسين عيد سعد -  130
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد احمد اميره -  131
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،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالرحمن حسين محمد -  139
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  احمد محمد محمد مصطفى/ ملك باروط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد سعيد محمد مها -  141

  سعيد محمد رمضان ملك الزرابي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 31747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم فراج عزه -  142
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد شعبان سيد -  145
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 67211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين عبدالجواد احمد -  146
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 مراد طه رمضان/ بملك الثالث الدور العسكريه الشرطه امام 8 عماره عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم تمام محمد -  160

  ابراهيم احمد ملك يط ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين كمال راضى محمد -  161

  محمد حسين سمير ملك عارف عبدالسالم ش من متفرع الكيالنى ش عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر محمود شاكر محمود -  162

 شاكر محمود شاكر/ بملك الحكامنه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالكريم محمد محمد -  163

  عبدالكريم محمد محمود ملك الرياض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 66396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالنبى محمد احمد -  164

  محمد فتحى عبدهللا ملك الجبالى كردى االباصيري ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب طلبة شعبان سامح -  165

  مصطفى رضوان محمود ملك سنور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد رضا محمد رامى -  166

 عبدالحميد عبدالتواب معلومه/ بملك الملق طنسا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فتحى مصطفى -  167

  محمد طه سعد/  بملك الزيتون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالعزيز عطيه نادى -  168

  عبدالرحمن على محمد ملك قاى ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سيد عادل محمد -  169

 محمد محمد سعيد/ بملك الدائرى الطريق هارون بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد مصطفى احمد -  170

 حسين حسان سعيد/ بملك فيوم طما ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم زكى جابر صابر -  171

  محمد احمد محمد ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين راضى احمد -  172

  عبداللطيف سيد اشرف ملك النويرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد صالح محمد -  173

  راغب فخري فايق ملك المحطه بريد مكتب بجوار زغلول صفية ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67252    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم  جالل رحاب -  174

 محمد ابراهيم جالل/ بملك الخضراء اهناسيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمد هشام -  175

 اسماعيل محمد محمد/ بملك عرابى احمد ش من طلبه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امبابى احمد مصطفى -  176

 على امبابى احمد/  بملك بخيت بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان معوض حسن محمود -  177

 مصطفى على حسن احمد/ بملك باروط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدالقوى احمد محمود -  178

  عبدالمحسن عبدالقوى احمد/ بملك سيف ابو ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان محمد طه -  179

  السيد شعبان محمد/ ملك المساعده جزيرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 67240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه صالح ربيع ريهام -  180

 صبره صالح عزت/ بملك الحمرايا النيل شرق ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا هندى سند عيد -  181

  عبده فوزى عماد/ ملك المردوم المصرف شارع ،

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالمجيد سعد محمد -  182

  محمد عبدالوهاب خالد ملك بلفيا طريق حمد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن شوقى رمضان -  183

  شحاته محمد حسن شوقى/ ملك شرهى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 58627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطا اسكندر شوقى باسم -  184

 بسطا اسكندر شوقى باسم/ ملك حسن انور محمد شارع ناصية ابوالفرج شارع 10 رقم عقار مقبل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد ماهر نورهان -  185

  قرنى حسين عبدالرحمن ملك الدوية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هالل على ابوالخير -  186

  هالل جوده رحاب/ بملك االداريه الرقابه خلف فهمى حسن ش امتداد النيل كورنيش ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد سمير احمد -  187

  عيد محمد سمير/ ملك البحرى الرمل كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد محمود هشام -  188

  علي شاكر علي ملك فودافون فرع بجوار الحمرايا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت هاشم محمد محمود -  189

  جوده سالم احمد ملك النويرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالوهاب شعبان محسن -  190

  عبدالفتاح عبده عمر ملك عبدالناصر جمال 4 ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شورى عرابى محمد احمد -  191

  شورى عرابى محمد/ ملك شاويش نزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شحاته نادى مالك -  192

  شحاته نادى مجدى ملك الورش ش العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا شعبان محمد -  193

  عبدهللا شعبان سعيد/ ملك االوقاف عمارت امام 12 عقار عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم حسين احمد حماده -  194

  عبدالسالم حسين احمد ملك البهسمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 67252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم احمد خضر لبنى -  195

  عبدالعظيم احمد خضر لبنى/ ملك البهسمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعال على هدى -  196

  محمود سيد محمود ملك عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حافظ سعيد حافظ -  197

 تمام سيد عشرى/ بملك فيوم طما ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى مصطفى رضوان طارق -  198

  عبدالعظيم مصطفى محمد ملك سنور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيد احمد فاطمه -  199

 حسن محمد عمر محمود/ بملك االحمر الكوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع احمد حمدى محمد -  200

 امين سيد بثينه/ بملك اسماعيل على محمد ش 9 عقار الغربى الحى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح منشاوى عبده ايمان -  201

  عبدالغني قرنى نجدية ملك العروس قمن ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فيقتو حلمى خالد -  202

  توفيق حلمى احمد ملك الشناوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح طه صفاء -  203

 محمد عبدالحميد سيد/ بملك باروط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير عبدالقادر جبر مصطفى -  204

  عبدهللا محمد محمد ملك الجديدة سويف بنى مدينة ،:   الـتأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 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 67267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سليمان محمد حاتم -  205

  عبدهللا سليمان محمد ملك الملق صير ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بكرى سلطان محمود -  206

 محمود بكرى سلطان/  بملك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود جابر ناصر -  207

 محمود سيد مصطفى/ بملك الشناويه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد طه احمد -  208

  محمود حسين مصطفى ملك الشباب نادي امام عارف عبدالسالم ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 35093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن عيد عزه -  209

 2016 لسنه 2254 برقم المودع االخر الرئيسي والغاء 1999 لسنة 723 برقم المودع الرئيسي الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 35093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عيد عزه -  210

 2016 لسنه 2254 برقم المودع االخر الرئيسي والغاء 1999 لسنة 723 برقم المودع الرئيسي الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 66844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد عبدهللا عبدالهادى -  211

  عبدالناصر جمال ش من المتفرع التحرير ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى اشرف احمد -  212

 يونان غبلاير رؤف/ بملك الباب وش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالتواب نادى اسماعيل -  213

  عبداللطيف احمد حسن ملك الشناوية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 59083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح خليل جاد رامى -  214

 مائه مال وبراس صحيه ادوات توريد نشاط عن عبدالمالك شحاته صليب/ بملك الدر شجرة بناحية اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 2019 لسنة 5118 برقم ومودع جنيها الف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 59083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح خليل جاد رامى -  215

 عبدالمالك شحاته صليب/ بملك الدر شجرة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سعيد سليمان سعيد -  216

  احمد حسن فاطمه ملك اشمنت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود االمير نجالء -  217

  كامل عبدالرحمن ملك الؤلؤة عمارة 15 ش الجديده سويف بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مجدى احمد -  218

  محمد مجدى محمد ملك الغربي الحى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قرنى محمود احمد -  219

  احمد الدين عماد ملك 7عقار الجديد الفيوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد احمد محمود -  220

 احمد محمود احمد/ ملك االشراف مسجد بجوار المساعده جزيره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب عبده بدوى رجب -  221

  سيد عبدالعال عبدالنبى/ بملك عتمان بنى كفر ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد محمد وليد -  222

 عبدالعال حسين محمود ملك البشرى ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 46807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق رجب محمد -  223

   توفيق رجب ايمان ملك االحمر الكوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد بدوى ايمان -  224

  محمود عشري احمد ملك خالد ابو كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بكرى شعبان ايمان -  225

  عويس عزالدين محمد راضي ابو كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم فتحى ابراهيم -  226

  جابر محمد جابر/ بملك الميمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حسين رمضان نادية -  227

  سيد سمير ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد رجب وائل -  228

  محمد رجب كامل ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق خليل صالح سيد -  229

  خليل صالح سيد ملك الجبل سدمنت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى خليل كامل هاله -  230

 عبدالحفيظ احمد محمد/ بملك الوقف براوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 64199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عويس شعبان عويس -  231

  سيد عبدالعال ملك المركز ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مجاهد الدين كمال ايناس -  232

 محمد احسان محمد/ ملك الشرقيه تزمنت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح طه عبدالفتاح وليد -  233

  طه عبدالفتاح ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جارحى احمد محمد سيد -  234

  محمد سيد احمد ملك الديابية العروس قمن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى عويس مكاوى نصر -  235

  نصر جوده هداد عبدهللا/ بملك الزيتون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 66974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طسن عبدالعاطى ناصر -  236

 سيد فاروق محمد/ بملك بورسعيد شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات سيد عبدالحليم رجب -  237

 فرحات سيد عبدالحليم/ بملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد دياب سهير -  238

 امين محمد عبدالسالم/ ملك السلطانى ترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 66226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد يحى ايمان -  239

 محمد احمد سالمه/ بملك ابشنا ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعليم عبدالواحد منى -  240

 عيسى عالم عيسى/ ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم حسن البدوى السيد محمود -  241

 البدوى السيد محمد/ بملك افوه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 67301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مسعود محمد داليا -  242

  حسين عبدالغفار ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 61938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد تهامى عبدهللا ياسر -  243

 عبدالسيد مفتاح رضا/ بملك البهسمون بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 46807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق رجب محمد -  244

  توفيق رجب ايمان ملك االحمر الكوم بناحية اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 29227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه كمال ايهاب/م -  245

 3 شقة 2 رقم عماره204 الوحده ابوصويرة بناحية فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد جابر حمدى جالل -  246

  حكيم حمدي جابر ملك رضوان بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان جبالى ابوالخير نجالء -  247

  سيد شعبان هشام ملك العجوز باها ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى وربى انور ايمن -  248

  عبدالعظيم حياه ملك دالص طريق ش الزيتون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سيد فتحى محمود -  249

  المشرقى ابوسيف محمد/ ملك الشرقيه تزمنت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالناصر عبدالوهاب سيد طارق -  250

  عبدالوهاب ربيع جمال ملك النجده ش من شرف ش 15 سالم صالح ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد على محمود -  251

 عويس محمد على ملك التل العرب بياض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 55029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد يعقوب سمير مجدي -  252

 محمود ياسر ادهم/ بملك الزهور حى الزهور برج زغلول سعد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمود محمد -  253

  عبدهللا عوض فتحي ملك سليمان بنى حاجر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا كمال فتحى نهاد -  254

  عبدالحكيم سعاد ملك الشافعى عبدالحكيم ش 12 عقار عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد عبدالرحمن -  255

  سالمه محمد احمد مديحه/ ملك التحرير ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد نجالء -  256

  محمد مصطفي انور ملك الخضراء اهناسيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم رمضان سعيد احمد -  257

  قرني محمد ملك افندي عمر امام اليسر برج النيل طراد ش ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 43546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه عويس علي -  258

  حسن موسى/ ملك الصحى التامين خلف ابوالعال عباس ش 37 الى العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب سيد محمود محمد -  259

  توفيق محمد امين ملك 32عقار حجازى احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد شعبان احمد -  260

  تمام احمد محمد/ ملك باشا رياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمود مصطفى احمد -  261

 محمود مصطفى محمد/  ملك باشا رياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خضر محمد محمود -  262

 عبدالقادر سيد ابراهيم/ ملك 16 عقار عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

 فوص،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد عبدالناصر سيد -  263

  رمضان جبر محمود ملك الصنايع مدرسة بجوار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود حمدان احمد -  264

 احمد محمود محمد/ بملك ببا بندر المستشفى شارع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبيد على عمر -  265

  ابراهيم خالد ملك الدهب ابو عماره سالم صالح ش من متفرع عيد حارة سالم صالح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على  حسين  صفيه -  266

  محمد صبيح جمعه ملك الحمرايا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد سيد -  267

 دهشورى احمد محمد احمد/ ملك النيل طراد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز عبدالمنعم جمعه محمد -  268

  يونس عبدالعظيم قرنى/ ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 67320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راسخ احمد شعبان تهانى -  269

 قطب شعبان ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 55029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد يعقوب سمير مجدي -  270

 بيع نشاط عن محمود ياسر ادهم/ بملك الزهور حى الزهور برج زغلول سعد ش بناحية اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 2019 لسنة 5215 برقم ومودع جنيها االف عشرة مال وبراس كريم وايس حلويات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 56432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم جمال ابراهيم -  271

  عبدالسيد فانوس عبدهللا صبحى/ ملك ينالزراعي ميدان عارف عبدالسالم  شارع من الشعراوى متولى محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حميده محمد حماده -  272

  سيد بكرى محمد العجوزملك باها ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد عبدالمعطى محمود -  273

 محمد عبدالمعطى كريمه/ ملك دنديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حفنى مصطفى هند -  274

  حسانين فتحى بالل ملك العجوز باها ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 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 67337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد قرنى سليمان سيد -  275

 قرني سليمان احمد ملك ميدوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 61942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمود -  276

 مال وراس دواجن مزرعه ونشاطه الواسطى.م عويس سيد عائشه/ ملك ابويط بناحيه اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 2019/7/18 بتاريخ 5232 برقم مودع 10000

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 56432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم جمال ابراهيم -  277

 عبدهللا صبحى/ ملك الزراعيين ميدان عارف عبدالسالم  شارع من الشعراوى متولى محمد شارع بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  - عبدالسيد فانوس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 57307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جوده محمد رمضان -  278

 100000 ماله وراس سليمان بني حاجر بناحيه اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عرفه رجب محمد -  279

 خليل محمد سيد/ ملك ابشنا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 57307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جوده محمد رمضان -  280

  محمد رجب ملك سليمان بنى حاجر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فؤاد على حنان -  281

  محمد سيد حسين ملك بلفيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد صادق عيد -  282

  جمعه السيد صادق ملك الوحده ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 52644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسين محمود فؤاد حماده -  283

 وبراس 2019 لسنة 5250 برقم ومودع عثمان محمد حسن عالء/ بملك الطيور عزبة ميانه بناحية  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 واسماك وفاكهه الخضروات وتعبئة لتجارة مخزن نشاط عن جنيها مليون اتنين مال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 49073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالهنا احمد سيد عالء -  284

  احمد محمد جمال ملك السابع الدور االخوين برج القاهرة بنك امام يوليو 23 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رزق عبدالعظيم خميس -  285

 على رزق عبدالعظيم محمد/ ملك ابويط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام احمد محارب فتحى -  286

  احمد محارب سالمه ملك يط ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح طه صفاء -  287

  احمد عبدالفتاح جمعه ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه لطفى بدر مصطفى -  288

  لطفى بدر عبدالعليم ملك الشرقية سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد فارس اسالم -  289

  حسين حازم ملك قاي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم بهجت محمود -  290

 جنيدى دسوقى طه/ ملك دموشيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فاروق محمد مروه -  291

  عبدالفتاح اشعت ملك الشوبك ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 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 67339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد صابر محمد -  292

 حسان تغيان ابوالخير المرحوم ورثة/ بملك عفت احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى عبدالحميد محمد -  293

 على قرنى عبدالحميد/ملك  الملق طنسا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطيريد عبدالتواب محمد هند -  294

 حسن فارس جوده/ بملك خالد ابو كوم مطيرين عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم رضوان مصطفى الدين حسام -  295

  العظيم عبد رضوان مصطفي ملك السنباطي ش االباصيري ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا عبدهللا وهبة ناريمان -  296

  فوزي عنايات ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد صبحى احمد -  297

 امبيشى حسن على/ ملك امبيشى عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 61942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمود -  298

 عويس سيد عائشه/ ملك ابويط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز رمضان جمعه -  299

  رمضان محمود ملك العروس قمن ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 62650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد عبدالحليم محمود -  300

  عبدالحليم محمود ملك القس ونا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبداللطيف محمد نعمه -  301

 عبدالغنى عرفه خالد/ ملك عبدالناصر جمال شارع 5 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 52644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسين محمود فؤاد حماده -  302

 عثمان محمد حسن عالء/ بملك الطيور عزبة ميانه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 67333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبداللطيف فرج -  303

  محمد سيد عبداللطيف ملك ابشنا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190719 تاريخ وفي 67445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد خميس محمود -  304

 سخمي عبدالجواد احمد/ بملك ابشنا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد وجيه شهاب -  305

  عبدالوهاب محمد وجيه ملك الزيتون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسريع محمود محمد محمود -  306

   ابوسريع محمود محمد/ ملك المصلوب زاوية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالعظيم عصام سعديه -  307

  محمد حفنى محمود ملك الدير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سالمه حسنى ناديه -  308

 سيد سالمه حسن شعبان/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد عبدالسالم شرهان -  309

  احمد سيد اكرامى/ ملك رياض عزبة شرهى ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمود محمد على -  310

  محمود محمد صفوت ملك شرهي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 58044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كامل سعد احمد -  311

  محمد ياسر ملك الكوثر برج االوقاف ابراج عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عويس حسين محمد -  312

  السيد عبدالعزيز ابراهيم ملك عرابي احمد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كامل عبدالنبى ارزاق -  313

  جابر جمال ياسر ملك الميمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190721 تاريخ وفي 58044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كامل سعد احمد -  314

 100000 ماله وراس محمد ياسر ملك االوقاف ابراج عارف عبدالسالم ش بناحية اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد عاطف احمد -  315

  ابراهيم احمد عاطف ملك الدقيق مستودع ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالكريم محمد محمد -  316

 عبدالرحمن عبدالكريم محمد محمد/ بملك الرياض بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عدلى نبيه هيام -  317

  على جابر سهير ملك المستشفى ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سيد خالد -  318

  على محمد سيد ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جامع على مجدى منار -  319

 عويس احمد مصطفى/ بملك النيل طراد ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالرب احمد رمضان جمال -  320

  سعد محمد عمر ملك العجوز باها ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن رشاد فتحى صابر -  321

 عبدالمنعم فتحى خالد/ ملك عرابى احمد شارع من خوجه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن فاروق اشرف -  322

  كامل سيد كامل ملك 71 رقم محل الحرفية المدينة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد رمضان ايمان -  323

  محمد الدين نجم اسامه ملك العجوز باها ،:   ـتأشيرال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود اسماعيل وفاء -  324

  محمود عبدالمنعم محمد/ ملك يوليو 26 ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم درويش كمال حسين -  325

  عبدالرحمن علي محمد ملك المصلوب زاويه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد فوزى عصام عمرو -  326

  سيد فوزى عصام/ ملك باروط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير رمادى حمدى بليغ -  327

  احمد طارق ملك الفيوم مزلقان امام الزراعى اسيوط مصر طريق ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 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 67363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد هاشم لطفى مصطفى -  328

  محمد حسن ناديه ملك سري ش 2 المرتفعة الجزيرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد حنفى فاطمه -  329

  حسن جمعه حسن/ ملك سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان درويش سعيد شعبان -  330

 عبدهللا محمد هدى/ بملك السلطان ترعة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سيد جابر سيد -  331

  منصور سيد جابر ملك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد على احمد -  332

  المرحوم ورثة/  ملك المطافى امام سالم صالح ش 27 سالم صالح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه لىع احمد هبه -  333

  على احمد حامد ملك الزرابي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 67370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود طه شكرى على -  334

  يوسف على الحسيني ملك عدى بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 66843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى حسنى احمد -  335

  محمد مصطفي حسنى ملك عبدالحميد علي ش الروضه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 65433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عدلى لبنى -  336

 مالبس تجارة نشاط عن حسن مصطفى طارق/ ملك الجديده سويف بنى 7 شارع 11 بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 5393 برقم ومودع 20000 مال وبراس جاهزه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالباقى عبدهللا نجاه -  337

  عبدالتواب محمد محمد ملك المشارقه نزلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر رجب جمال والء -  338

  زيدان احمد رمضان ملك الحمرايا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالمحسن محمود عبدالرحمن -  339

  محمود حسين عاطف ملك  الغربية صفط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد انشراح -  340

  طه محمد عشرى ملك باشا شريف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه محمد احمد -  341

  عطيه محمد على ملك ادريجا كوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالتواب ناجى -  342

  رجب محروس سيد ملك ميدوم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 16879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد علي ابوبكر -  343

  للوفاه/  عبدالمحسن قرني ملك المساعده جزيرة بناحيه الكائن الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة حسين حسنى حسن -  344

  محمد طاهر عبدالناصر ملك سنور ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سراج على وليد -  345

  سراج على عادل ملك اهوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكران احمد جمعه احمد -  346

  عبدالشافى محمد عماد ملك الفيوم طما ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحفيظ محمد احمد -  347

  سمير احمد محمد ملك الجبل سدمنت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالقوى سيد اسماء -  348

  عبدالغفار احمد ملك المشتركه االعدادية المدرسه ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق سيد عبدالخالق قرنى -  349

  عبدالجواد محمد ياسر ملك الديابية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود عبله -  350

  حسن محمود فيصل ملك بليفيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر سيد اشرف عالء -  351

  محمد حسن احمد ملك قاي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طه محمد محمود -  352

  سيد عامر سيد ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 67384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم محمد طه -  353

  محمد محمود احمد ملك بورسعيد ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 64348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد سلطان ابوخليفه محمد -  354

  عبدالعاطى عبدالتواب عطيه/ بملك العلوى الكوبرى بجوار بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسين العظيم عبد صالح -  355

 توفيق توفيق محمد/ ملك حافظ ش من الصديق ابوبكر ش ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه سعد احمد سعد -  356

 احمد طه سعد احمد/ بملك الزيتون ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالغنى مسعود ناديه -  357

  عبدالغنى مسعود سيد/ ملك عبدالغنى شارع الشاميه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ عبدالرحمن اشرف احمد -  358

  هللا رزق سعد اسحاق مجدى/ بملك مقبل وجيد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونان صموئيل عادل مايكل -  359

 نسيم يونان صموئيل/ بملك الدر شجرة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على حامد رحاب -  360

 حنين سيد ثريا/ بملك الدر شجرة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى مابراهي سمعان حنا -  361

 عبدهللا عبدالقوى محمد/ بملك دالص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى عبدالعزيز سيد ثريا -  362

  عبدالعزيزعيسوى سيد/ ملك ابوراضى كوم ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زين قطب جابر رمضان -  363

  جابر رمضان سيد/ ملك بخيت بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبدالكريم عبير -  364

 سيد جمال احمد/ بملك طعمه الشيخ العيد درب ش من نشابه ابو ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح -  365

 على عبدالفتاح شعبان/  بملك سليمان بنى حاجر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد محمد مدحت -  366

  جوده على جابر/ ملك الصفوه مدرسة خلف النصر ش الجديد الفيوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن فرج حسن -  367

  عبدالناصر عبدالعزيز هند/ ملك الدر شجرة ش من الكشاف ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد سيد حسين -  368

  خلف ابراهيم يمانى احمد/ ملك القديم االهلى البنك شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى عبدالحليم عبدالمعطى السيد -  369

 محمد فهيم حامد محمد/ ملك الصعايده عزبه االحمر الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محمد عبدالحميد محمد -  370

 قطب محمد عبدالحميد/ بملك السلطانى ترعة ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب يحى عبدهللا شحاته -  371

 عبدالوهاب يحى عبدهللا/  بملك الغربيه تزمنت ثروت عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالعزيز عطيه مصطفى -  372

 سلومه عبدالنبى احمد/ ملك المشارقه نزلة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى اسماعيل عمر مجدى -  373

  اسماعيل عمر عبدهللا/ بملك 1 رقم عابدين برج الحمرايا النيل شرق الجديده سويف بنى مدينة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طه سالم مصطفى -  374

 عبدالعال احمد جمال/ بملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى انور فاروق محمد -  375

  بدوى انور فاروق/ بملك ميدوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى  عبدالمنعم محمد توفيق مرفت -  376

 على محمد ياسر محمد/ بملك ناصر ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190728 تاريخ وفي 67424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين بكرى جمعه غاده -  377

 حسن محمود سعيد/ملك سنور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسانين نبيل حسام -  378

 حسين عبدهللا سعيد/ملك هارون بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 53021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبالجواد احمد رمضان وليد -  379

 زايد محمود زايد محمد/ ملك  الدوالطه ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 53021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد رمضان وليد -  380

 براس صحيه ادوات تجارة نشاط عن زايد محمود زايد محمد/ ملك  الدوالطه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 51000 مال

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالموجود قرنى محمد -  381

  عبدالحميد حماد عبدالعظيم/ بملك الجزار عشرى فوق الشامله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 65433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عدلى لبنى -  382

  حسن مصطفى طارق/ ملك الجديده سويف بنى 7 شارع 11 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود سيد محمد حسام -  383

  عبدالمقصود سيد محمد/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عبدالمعبود محمد عبدالنبى -  384

 خليفه انور محمد/ بملك ابويط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم رمضان محمد -  385

 ابراهيم رمضان ادهم/ بملك دنديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190728 تاريخ وفي 67415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده هاشم حسين عالء -  386

 حميده هاشم حسين/ بملك الزيتون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره عبدالحميد رمضان محمد -  387

  صبره عبدالحميد رمضان/ ملك الباب وش منهره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محروس عزيز عزت -  388

  خليل محروس عزت/ ملك الميمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 64942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد حسين محمد -  389

 سيد عبدهللا حسين/ بملك الشرقيه سليمان بنى بجعله العنوان تعديل  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عزوز رحاب -  390

 محمد عبدالتواب محمد/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد طه محمد -  391

 محمد عبدالحليم جوده/ ملك الطرشوبى شارع 11 عقار الحمرايا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 30833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالمنعم ابراهيم زينهم -  392

 عبدالوهاب يسين فوزى نجالء/ بملك اهوه بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدهللا سعداوى محمود -  393

  قرنى عيد عواطف/ ملك اباظه ش سالم صالح ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 33753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب نجوي -  394

 سالم محمود حسين زينب/بملك زغلول سعد ش من المدارس ش تقاطع الواسطى بناحية االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 محمد عبدالوهاب نجوى ويديره غير ال حنيها االف عشرة 10000  مال براس كهربائيه اجهزه تجارة نشاط عن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 56677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى يوسف لطيف باتعه -  395

 حسن محمد فؤاد احمد/بملك الشرقيه تزمنت بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 67413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل حلمى كمال حنان -  396

  رجب محمدكمال/ ملك السامدونى حارة سالم صالح ش ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد حميده ربيع احمد -  397

  نصر جوده جبيلى عيد/ بملك الزيتون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طحاوى محمود طحاوى -  398

 طحاوى محمود شعبان/ بملك ابوصير معصرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالسالم سيد سيد -  399

  على سيد لطفى/ بملك الملق ابوصير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سيد فاروق احمد -  400

 حسين محمد عصام/ بملك زايد بنى الثوره ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ذكى عرفات ربيع -  401

 الزلوطى السيد فاطمه/ ملك ابوالمكارم قريه -  الجبل سدمنت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عمر صباح -  402

 عبدالجواد صالح محمد/ ملك باروط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بباوى ذكى عيد يوسف -  403

 مسعد سعد عايده/ ملك الدر شجرة شارع من شيرين شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالباقى رياض صابر -  404

  قرنى عبدالسالم كريمه/ بملك العجوز باها ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى محمد عبدالعال محمد -  405

 فرغلى محمد عبدالعال/ ملك النويره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبدالعظيم مدحت -  406

 سيد عبدالعظيم احمد/ بملك النويره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا رمضان حسين -  407

 عبدهللا رمضان عبدهللا/ ملك الملق ابوصير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على هليل -  408

 محمد عمر كمال سيد/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان احمد منيع صباح -  409

 احمد احمد مصلح/ بملك صير ابو معصرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق فتحى جمال مينا -  410

 رزق فتحى يحى/ بملك العرب بياض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب عبدالعظيم عامر -  411

  على عبدالتواب عبدالعظيم عامر/ بملك ابشنا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نىعلوا جابر محمد شاهيم -  412

 محمود محمد رفعت/ بملك عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سيد عباس محمود -  413

 على سعد سحر/ بملك الديابيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده على صابر مديحه -  414

 قرنى عبدالفتاح سعيد/ ملك المروه شارع 17 - الدويه ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد سيد ربيع -  415

 حسين سيد هنا/ ملك الجديده المياه محطه شارع ابوسليم نزله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد مختار منال -  416

 محمد مختار احمد/ ملك ابوخالد كوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبدالحكيم شهاب -  417

 فراج احمد عزمى سلطان/ بملك شرهى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مراد مراد ساره -  418

  محمد محمد سيد/ بملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 67450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سيد عباس جمال -  419

 سيد عباس ربيع/ بملك الرئيسى االعداديه المدرسه ش افوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 60907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد عثمان احمد -  420

 حسين مصطفى محمود/ ملك النويره بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 53749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد هللا جاب طارق -  421

 رفاعى محمد صابر ايمن/ بملك هارون بنى شارع الغمراوى بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى يوسف محمد مصطفى -  422

   مصطفى يوسف محمد/ ملك االزهرى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالناجى محمد -  423

  عبدالغنى سعد مجدى/ ملك الغربى الكوبرى العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض سمير فوزى ميشيل -  424

  عبداللطيف كمال ايه/ ملك المصلوب زاوية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليثى سيد جابر عالء -  425

  يونان غبلاير رؤوف تامر/ ملك عابدين حديقة امام السادات طريق 8 السادات طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض اسماعيل فتحى محمد -  426

 معوض اسماعيل فتحى شعبان/ بملك النيل طراد شارع 48 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد سيد صباح -  427

 اسماعيل امام سيد احمد/ ملك ادريجه كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان حسين رجب -  428

  امين عبدالعزيز رمضان محمود/ ملك اللجديد الكوبرى زيزو قهوة بجوار المحيط المصرف شارع العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمود عبدهللا محمود -  429

  امين حمودم عبدهللا/ ملك القديم الدينى المعهد شارع العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم محمد سيد -  430

  احمد احمد نصار ملك الشناويه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم سيد نبيل اسماء -  431

  عبدالحليم سيد نبيل/ ملك رضوان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 50369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عزوز علي -  432

 احمد عبدالعزيز عزوز على/ بملك الغرباوى حارة الجديد الفيوم طريق بجعله العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 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 67463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالقادر حسن جمعه -  433

 عبدالقادر محمد غنيم منى/ ملك اسالم  شارع من غنيم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى عويس جنيدى حسين -  434

 جنيدى عويس جنيدى/ ملك العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق عبدربه رجب لمياء -  435

  سعيد عبدربه رجب/ ملك منهرو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان شعبان رمضان ايمان -  436

 عبدالجواد عيسى محمد/ بملك البرج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى سالم شعبان منى -  437

 على عالم يوسف/ بملك الزيتون ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نصيف باسيلى بيتر -  438

 عبدالفتاح عبدالرحمن نهال/ بملك الحريه ارض الخطاب بن عمر ش 7 سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان خميس صابر محمد -  439

 فرج صبح سيد حسن/ بملك سنور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم ابراهيم محمد ابراهيم -  440

 عبدالعظيم قطب جالل/ بملك الجديد الفيوم طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد خليل وليد -  441

 محمد عبدالحميد خليل/ ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالعزيز سيد سعد -  442

  حسن عبدالرحمن حسن/ ملك النيل شرق الصناعيه المنطقه الشباب ورشة 210 رقم قطعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده الباب فتح رجب جمعه -  443

 صميده الباب فتح رجب/ بملك براوه دير ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالتواب جمعه رجب -  444

  عبدالباقى شعبان مديحه/ بملك شرهى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 67456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد لطفى رمضان -  445

  على سيد لطفى/ ملك الملق صير ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف منصور عيد بوال -  446

 يوسف منصور عيد/ ملك الجزيره كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد رمضان خالد -  447

  سلطان محمد راضي ملك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 47998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عرفه سيد -  448

  احمد حسن شكرى/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 62031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالليل حسن خالد -  449

  صناعى امن خدمات ونشاطه زكريا على خالد ملك الشرقية سليمان بنى بناحبة اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف طه حسين دعاء -  450

  ابوالخير محمد صالح ملك عاصم منشاة ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده عبدالعظيم جمال احمد -  451

  عبدالعظيم محمد ملك بلفيا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالحميد محمد -  452

 على محمد عبدالحميد/  بملك دنديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امام عبدالحميد يوسف -  453

 على امام عبدالحميد مختار/ ملك ابويط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالعظيم عبدالفتاح -  454

 عبدالفتاح طارق ملك النويرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود ابوالليل اسماء -  455

  منصور احمد محمود محمد/ بملك وناالقس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرج ياسين هدى -  456

  على سيد شريف ملك 14 ش من البحراوي ش 21 عقار الجديده سويف بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ابوالعال محمد نبيل -  457

  ابراهيم جمعه احمد/ ملك العلوى الكوبرى اسفل 5 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فارس محمد -  458

  الحميد عبد هالل ملك الدر شجرة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم طه محمد طه -  459

  عبدالسالم الحسينى عبدالسالم/ ملك اسالم ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 66224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد حمدى اميره -  460

 ميهوب قرنى محمود/ بملك الميمون بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس سيد الدين شرف ساميه -  461

  محمد عبدالظاهر احمد/ بملك ادريجه كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده احمد صميده كرم -  462

  بشاى نجيب حنا/ بملك العدوى شارع حارث ميدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عيد خميس -  463

 حسن محمد عيد/ ملك الخضراء اهناسيا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو بدوى عبدالنبى عمر -  464

 على فوزى عبدهللا/ بملك ميدوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسانين عبدالعظيم سعيد -  465

  يونس محمد ماهر ملك النيل شرق 5 مجاوره االول الحي 146 قطعه الجديده سويف بنى مدينة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 62031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالليل حسن خالد -  466

  زكريا على خالد ملك الشرقية سليمان بنى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 26098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه خميس شاكر سيد فريد -  467

 تجاريه توكيالت نشاط عن عبدالجواد محمد ماهر احمد/ ملك الفشن صالح بنى قريه بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 عموميه وتوريدات



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 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 67468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عويس رزق عبدالستار -  468

  حسان عويس رزق/ ملك الزيتون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل عبدالحميد رضى -  469

  ميهوب عبدالفتاح نادية ملك المؤمنين امير ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد راوى مصطفى -  470

  سيد حجاج سعد/ بملك النيل طراد 44 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد سعيد عماد -  471

 محمد سيد سعيد/  بملك العجوز باها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان فتحى مصطفى خالد -  472

 عثمان نجيب احمد/ بملك ميدوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالعال محمد حنان -  473

  رمضان عبدالواحد عبدالمنعم/ بملك العجوز باها ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 67501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد احمد كريمه -  474

  على عبدالتواب محمد ملك الصناعية الحرفين مدينه الحرفيه المدينه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 66663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قرنى محمد عمرو -  1

 ومناقصات ومزادات عموميه وتويدات متكامله واعمال عموميه مقاوالت مكتب الى التجاره نوع تعديل

،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 66646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحميد مصطفى شعبان -  2

 السياحية الرحالت عدا ع م ج داخل رحالت مكتب:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 64230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالعزيز كامل سامى -  3

 نسيجية منتجات مشغل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 66639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ماهر على خالد -  4

 عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 56594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على فرج بسام -  5

 عامه وتوريدات يهعموم مقاوالت مكتب الى النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 53057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عبدالتواب سعد محمد -  6

 تجميل مستحضرات بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 59009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس احمد عبدالهادى طه -  7

 عموميه توريدات بجعله النشاط تعديل تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 59157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى على حمدى -  8

 وشباك باب نجارة بجعله النشاط تعديل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 43400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح علي الدين حسام -  9

 كهربائيه اجهزه تجارة بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 43546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه عويس علي -  10

 الحكومه من بها المصرح السلع وتصدير استيراد مكتب الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 60507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسن طه -  11

 عامه توريدات مكتب

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 63492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمود عمر -  12

 ماركت سوبر

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد سيد محمد -  13

 عموميه توريدات بجعله النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 64348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد سلطان ابوخليفه محمد -  14

 وبويات حدايد بيع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 64524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالكريم طاغى راضى -  15

 عموميه مقاوالت مكتب بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 64524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان ريمعبدالك طاغى راضى -  16

 مواشى وبيع تربية مزرعه بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 42369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بدوى شحاته نفادى -  17

 وخردوات وكهربائيه منزليه ادوات تجارة بجعله النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 60505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض عبدالمحسن محمد ثروت -  18

 معادن تشكيل مصنع بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 63924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عيد محمد احمد -  19

 ( بالستيك كساره) بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 66224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد حمدى اميره -  20

 اعالف تجارة  بجعله النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم بيومى فارس محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالرحمن بدر ياسر -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالنعيم سعد عبدالنعيم -  3

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى حامد ليثى احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امين كمال صالح -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد بركات محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم احمد جمال عادل -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين درويش راضى احمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد سمير احمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود جابر ناصر -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم فتحى ابراهيم -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حسين رمضان نادية -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب سيد محمود محمد -  13

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح طه صفاء -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه لطفى بدر مصطفى -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على احمد هبه -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر رجب جمال والء -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى اسماعيل عمر مجدى -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طه سالم مصطفى -  19

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالموجود قرنى محمد -  20

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مراد مراد ساره -  21

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض سمير فوزى ميشيل -  22

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عويس رزق عبدالستار -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل عبدالحميد رضى -  24

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمحسن فؤاد احمد عبدالرحمن -  25

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا ابوالسعود ابوالسعود رمضان -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطوه عبدالرؤف حمدى -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام احمد محمود محاسن -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه خالد عبدالعزيز حسن -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد ايوب عدلى ماهر -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر سالمه اشرف احمد -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع زكى حسين على -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى عبدالنبى احمد -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد محمود هشام -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير عبدالقادر جبر مصطفى -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سليمان محمد حاتم -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد رجب وائل -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق خليل صالح سيد -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى خليل كامل هاله -  39

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بكرى سلطان محمود -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد فارس اسالم -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد عبدالسالم شرهان -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمود محمد على -  43

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالمحسن محمود عبدالرحمن -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالعزيز عطيه مصطفى -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 65433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عدلى لبنى -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود سيد محمد حسام -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبدالحكيم شهاب -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليثى سيد جابر عالء -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عيد خميس -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو بدوى عبدالنبى عمر -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسانين عبدالعظيم سعيد -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 62031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالليل حسن خالد -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان نجيب صفاء -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد على محمد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبداللطيف حمدى جيهان -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين سلطان ابراهيم -  57

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره حسين عاشور اشرف -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 52501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ذكرى محمد سامح -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ناصر شعبان مختار -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالمنعم سعد محمد -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال بريك توفيق انتصار -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالباقى عشرى مصطفى -  63

 خاص: التأشير وصف

 تم20190710 تاريخ وفي 37346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد طه رمضان/  مهندس العموميه المقاوالت مكتب -  64

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هالل على ابوالخير -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 46807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق رجب محمد -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد بدوى ايمان -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بكرى شعبان ايمان -  68

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد شعبان احمد -  69

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام احمد محارب فتحى -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد وجيه شهاب -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسريع محمود محمد محمود -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67370   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، محمود طه شكرى على -  73

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى  عبدالمنعم محمد توفيق مرفت -  74

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين بكرى جمعه غاده -  75

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسانين نبيل حسام -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190719 تاريخ وفي 67445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد خميس محمود -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى يوسف محمد مصطفى -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان فتحى مصطفى خالد -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالعال محمد حنان -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد احمد كريمه -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغنى محمد طه -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد سعد طنطاوى دعاء -  83

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نجيب بولس باسم -  84

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن سعد كلثوم ام -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض شعبان معوض احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد سالمان عمرو -  87

 خاص: التأشير فوص

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد بكرى عبدالعليم عبدالجواد -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم تمام محمد -  89

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين كمال راضى محمد -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد ماهر نورهان -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد طه احمد -  92

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب عبده بدوى رجب -  93

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد محمد وليد -  94

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمود مصطفى احمد -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رزق عبدالعظيم خميس -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالعظيم عصام سعديه -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سالمه حسنى ناديه -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالباقى عبدهللا نجاه -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى انور فاروق محمد -  100

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 53021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبالجواد احمد رمضان وليد -  101

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سيد عباس جمال -  102

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالناجى محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد راوى مصطفى -  104

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد سعيد عماد -  105

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح صبرى رمضان عبدهللا -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ربيع احمد -  107

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود عبدالمحسن مكاويه -  108

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد اسماعيل رجب -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود ابراهيم محمود -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه خلف جمعه احمد -  111

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسن عيد ناهد -  112

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسين رمضان حسين -  113

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع يلتعد تم20190710 تاريخ وفي 67222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر محمود شاكر محمود -  114

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالكريم محمد محمد -  115

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 59083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح خليل جاد رامى -  116

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سعيد سليمان سعيد -  117

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود االمير نجالء -  118

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد سيد -  119

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز عبدالمنعم جمعه محمد -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راسخ احمد شعبان تهانى -  121

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 56432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم جمال ابراهيم -  122

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد عاطف احمد -  123

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سيد جابر سيد -  124

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالتواب ناجى -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن فرج حسن -  126

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره عبدالحميد نرمضا محمد -  127

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محروس عزيز عزت -  128

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان احمد منيع صباح -  129

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق فتحى جمال مينا -  130

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس عبدالقادر حسن جمعه -  131

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم طه محمد طه -  132

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد قبيصى على -  133

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالحميد خميس محمد -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسريع عبدالكريم عادل احمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 62664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجوده عويس حسين خالد -  136

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حسن ابتسام -  137

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعليم عزوز احمد -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد شعبان سيد -  139

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين عبدالجواد احمد -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل مت20190711 تاريخ وفي 67240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه صالح ربيع ريهام -  141

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا هندى سند عيد -  142

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالمجيد سعد محمد -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مجدى احمد -  144

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبيد على عمر -  145

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على  حسين  صفيه -  146

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حميده محمد حماده -  147

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 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 67335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد عبدالمعطى محمود -  148

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حفنى مصطفى هند -  149

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد قرنى سليمان سيد -  150

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة حسين حسنى حسن -  151

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد محمد مدحت -  152

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالتواب عبدالعظيم عامر -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى جابر محمد شاهيم -  154

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سيد عباس محمود -  155

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده على صابر مديحه -  156

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم سيد نبيل اسماء -  157

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود محسن احمد -  158

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب صالح سعيد على -  159

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شاكر فوزى عفاف -  160

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد محمود -  161

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى سيد جمال بسمه -  162

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داوود عياد شكرى مينا -  163

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد محمود -  164

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد سعيد محمد مها -  165

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 67242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدالقوى احمد محمود -  166

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 67247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان محمد طه -  167

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن شوقى رمضان -  168

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قرنى محمود احمد -  169

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد احمد محمود -  170

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خضر محمد محمود -  171

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فؤاد على حنان -  172

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد صادق عيد -  173

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 58044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كامل سعد احمد -  174

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد انشراح -  175

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى عبدالحليم عبدالمعطى السيد -  176

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عطيه محمد احمد -  177

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد سيد حسين -  178

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده هاشم حسين عالء -  179

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد سيد ربيع -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد مختار منال -  181

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس سيد الدين شرف ساميه -  182

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده احمد صميده كرم -  183

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم احمد فرحان احمد -  184

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم شعبان عالء -  185

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 43056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب احمد محمد اسامه -  186

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب خالد محمد -  187

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد حمدى عمر -  188

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده حسين عيد ايمان -  189

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض قرنى ابراهيم اسامه -  190

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى خضير عبدالقادر جبر سيد -  191

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فتحى مصطفى -  192

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح منشاوى عبده ايمان -  193

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح طه عبدالفتاح وليد -  194

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمود محمد -  195

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا كمال فتحى نهاد -  196

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم رضوان مصطفى الدين حسام -  197

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن فاروق اشرف -  198

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد رمضان ايمان -  199

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر سيد اشرف عالء -  200

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسين العظيم عبد صالح -  201

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه سعد احمد سعد -  202

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدهللا سعداوى محمود -  203

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طحاوى محمود طحاوى -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده الباب فتح رجب جمعه -  205

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالتواب جمعه رجب -  206

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد رمضان خالد -  207

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب زكى على محمود -  208

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 66728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد محمد -  209

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسين عبدالنبى -  210

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى كامل سعد محمد -  211

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رجب حجازى هاله -  212

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قنديل جمال نادر -  213

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود عبدهللا احمد -  214

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف مجدى اسالم -  215

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم محمد عمرو -  216

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمدعبداللطيف كامل اسراء -  217

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 67241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان معوض حسن محمود -  218

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت هاشم محمد محمود -  219

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالوهاب شعبان محسن -  220

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح طه صفاء -  221

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم رمضان سعيد احمد -  222

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم بهجت محمود -  223

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فاروق محمد مروه -  224

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد صابر محمد -  225

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم درويش كمال حسين -  226

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالقوى سيد اسماء -  227

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق سيد عبدالخالق قرنى -  228

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونان صموئيل عادل مايكل -  229

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالسالم سيد سيد -  230

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد سيد فاروق احمد -  231

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد خليل وليد -  232

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالعزيز سيد سعد -  233

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف طه حسين دعاء -  234

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده عبدالشهيد عوده مينا -  235

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد عالء -  236

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بانود عادل تريزه -  237

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد على اشواق -  238

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد محمود عمرو -  239

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد نادى ايمان -  240

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد كمال اميره -  241

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالعزيز عطيه نادى -  242

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى سيد عادل محمد -  243

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شحاته نادى مالك -  244

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع احمد حمدى محمد -  245

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جارحى احمد محمد سيد -  246

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى عويس مكاوى نصر -  247

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 55029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد يعقوب سمير مجدي -  248

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا عبدهللا وهبة ناريمان -  249

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالرب احمد رمضان جمال -  250

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن رشاد فتحى صابر -  251

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طه محمد محمود -  252

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم محمد طه -  253

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل حلمى كمال حنان -  254

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد حميده ربيع احمد -  255

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيد لطفى رمضان -  256

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف منصور عيد بوال -  257

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالحفيظ خميس ياسر -  258

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمود رجب الدين شرف -  259

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد على محمد -  260

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق عيد احمد -  261

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق حمدى عمادالدين عمرو -  262

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان طه محمد جوده -  263

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البكرى جنيدى خالد -  264

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مراد كمال محمد -  265

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على عبدالناصر محمد -  266

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى جاد يوسف سليم صباح -  267

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 67239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امبابى احمد مصطفى -  268

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شورى عرابى محمد احمد -  269

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق حلمى خالد -  270

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مجاهد الدين كمال ايناس -  271

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد عبدالرحمن -  272

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد نجالء -  273

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 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 67324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى عبدالحميد محمد -  274

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطيريد عبدالتواب محمد هند -  275

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود اسماعيل وفاء -  276

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود عبله -  277

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالغنى مسعود ناديه -  278

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ عبدالرحمن اشرف احمد -  279

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ذكى عرفات ربيع -  280

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عمر صباح -  281

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان خميس صابر محمد -  282

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم ابراهيم محمد ابراهيم -  283

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده عبدالعظيم جمال احمد -  284

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان عشرى ابتسام -  285

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رمضان حلمى منى -  286

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافعى على جوده محمد -  287

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر كامل جمال جبر -  288

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالنبى عبود مؤمنه -  289

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى متولى جميل رجب -  290

 خاص: التأشير فوص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين بشاى مكرم مجدى -  291

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد حسين عيد سعد -  292

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم زكى جابر صابر -  293

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعال على هدى -  294

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حافظ سعيد حافظ -  295

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعليم عبدالواحد منى -  296

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجيد جابر حمدى جالل -  297

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان جبالى ابوالخير نجالء -  298

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى وربى انور ايمن -  299

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد هاشم لطفى مصطفى -  300

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد حنفى فاطمه -  301

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان درويش سعيد شعبان -  302

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زين قطب جابر رمضان -  303

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد عبدالكريم عبير -  304

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح -  305

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى عويس جنيدى حسين -  306

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق عبدربه رجب لمياء -  307

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان شعبان رمضان ايمان -  308

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرج ياسين هدى -  309

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالسالم حسين رمضان -  310

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح جمعه مختار زياد -  311

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبيلى عبدالتواب انور حماده -  312

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر سيد فريد محمد -  313

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخزيم محمد عبدهللا سيد -  314

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشندى محمود مصطفى احمد -  315

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى صالح جمعه ناصر -  316

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل مت20190709 تاريخ وفي 67201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد احمد اميره -  317

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرف على صبره ليلى -  318

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد مصطفى احمد -  319

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم حسين احمد حماده -  320

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم احمد خضر لبنى -  321

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم حسن البدوى السيد محمود -  322

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مسعود محمد داليا -  323

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبداللطيف محمد نعمه -  324

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 52644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسين محمود فؤاد حماده -  325

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبداللطيف فرج -  326

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عدلى نبيه هيام -  327

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سراج على وليد -  328

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى عبدالعزيز سيد ثريا -  329

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عزوز رحاب -  330

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد عبدالعظيم مدحت -  331

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا رمضان حسين -  332

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على هليل -  333

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ابوالعال محمد نبيل -  334

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فارس محمد -  335

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حكيم عزيز سحر -  336

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 67099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام على قرنى على -  337

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد محمد -  338

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمود صبحى شهيره -  339

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 67146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم وراد محمد ربيع -  340

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا عيد محمد -  341

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم ممدوح محمد -  342

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد محمود -  343

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 67252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم  جالل رحاب -  344

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 67244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمد هشام -  345

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا شعبان محمد -  346

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات سيد عبدالحليم رجب -  347

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 67293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد دياب سهير -  348

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سيد فتحى محمود -  349

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 61942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمود -  350

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز رمضان جمعه -  351

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سيد خالد -  352

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكران احمد جمعه احمد -  353

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 67386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحفيظ محمد احمد -  354

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بباوى ذكى عيد يوسف -  355

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالباقى رياض صابر -  356

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نصيف باسيلى بيتر -  357

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالحميد محمد -  358

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امام عبدالحميد يوسف -  359

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ثابت رفيق ايمن -  360

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح محمد صالح -  361

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ثابت عبدالرحمن غاده -  362

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة احمد تغيان صابر -  363

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف بكرى حسين هبه -  364

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالرحمن مصطفى اميره -  365

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف ابو سيد عبدالسالم محمد -  366

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين راضى احمد -  367

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد صالح محمد -  368

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى مصطفى رضوان طارق -  369

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيد احمد فاطمه -  370

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 63941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روبيل ظريف يونان مريان -  371

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالناصر عبدالوهاب سيد طارق -  372

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد على محمود -  373

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد صبحى احمد -  374

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جامع على مجدى منار -  375

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد فوزى عصام عمرو -  376

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير رمادى حمدى بليغ -  377

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على حامد رحاب -  378

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى ابراهيم سمعان حنا -  379

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد طه محمد -  380

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى محمد عبدالعال محمد -  381

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرنى سالم شعبان منى -  382

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالعظيم عبدالفتاح -  383

 خاص: رالتأشي وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمود ابوالليل اسماء -  384

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن احمد عزه -  385

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد فرج سمير فرج -  386

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 67130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد فتحى ايمان -  387

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد عبدالتواب مصطفى -  388

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد طه امال -  389

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 67175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عويس عبدالرحيم احمد -  390

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 67210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالرحمن حسين محمد -  391

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب طلبة شعبان سامح -  392

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 67227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد رضا محمد رامى -  393

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى اشرف احمد -  394

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالتواب نادى اسماعيل -  395

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 67306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد عبدالناصر سيد -  396

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عرفه رجب محمد -  397

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 57307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جوده محمد رمضان -  398

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عويس حسين محمد -  399

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 67350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على كامل عبدالنبى ارزاق -  400

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 67372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد على احمد -  401

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محمد عبدالحميد محمد -  402

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب يحى عبدهللا شحاته -  403

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عبدالمعبود محمد عبدالنبى -  404

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 67422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم رمضان محمد -  405

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض اسماعيل فتحى محمد -  406

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد سيد صباح -  407

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان حسين رجب -  408

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمود عبدهللا محمود -  409

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 67506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم محمد سيد -  410

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العربيه القوميه الى السمه تعديل: الى 66663 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   والمناقصات والمزادات والتوريدات العموميه للمقاوالت

   عبدالرحمن سيدى آل: الى 61525 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  2



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   للرحالت المصطفى مكتب: الى 66646 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  3

   الدوليه الى السمه تعديل: الى 56594 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  4

 مكتب بجعله تجارىال االسم تعديل: الى 37346 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  5

   سليمان مراد طه رمضان/  مهندس العموميه المقاوالت

 لتجارة الحسام بجعلها السمه تعديل تم: الى 43400 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  6

   كهربائيه اجهزه

 الحسن بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 40302 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  7

   والحسين

   العمار: الى 58172 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  8

   العموميه للتوريدات المصرى: الى 67063 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  9

 بدايه الى التجاريه السمه تعديل: الى 58841 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  10

   العامه والتوريدات المتكامله واالعمال العموميه للمقاوالت

 السويديه مكتب الى السمه تعديل: الى 59406 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  11

   العموميه للتوريدات

   الرحمه مزرعه: الى 60907 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  12

   اليوجد بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 64524 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  13

   للمقاوالت الحازم بجعلها السمه تعديل: الى 64524 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  14

   الرحمه بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 66887 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  15

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 65548   برقم    20190729:  تاريخ ،   ابوالعزم محمد سعد احمد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   58054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكة فهيم ابراهيم ربيع محمد شركة   - 1

 يؤشرباالتى 2019 لسنة 1309 برقم توقيعاته على مصدق 2019/6/11 فى مؤرخ شركة حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 ع م ج داخل اخرى فروع للشركه يوجد وال وتصفيتها الشركه حل

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   58054:  برقم دهاقي سبق  بسيطة توصية ،  وشريكة فهيم ابراهيم ربيع محمد شركة   - 2

 محو امر  السجل شطب/محو

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   58054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكة فهيم ابراهيم ربيع محمد شركة   - 3

 محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   52594:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه حفني محمد عالء شركة   - 4

 محو امر  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   52594:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه حفني محمد عالء شركة   - 5

 وتصفيتها الشركه حل اوال بالتى يؤشر 2019لسنة 505 برقم تاريخ ثابت 2019/6/18 بتاريخ عرفى حل عقد بموجب  السجل

 اخرى فروع للشركه يوجد ال ثانيا نهائيا

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركة   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها الشركه اسم تعديل   - 7

 الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190716

 اخرى فروع للشركه يوجد وال نهائيا وتصفيتها

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمود فيصل يسرا شركة   - 8

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمود فيصل محمد شركة   - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركة   - 10

   السجل شطب/محو



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها الشركه اسم تعديل   - 11

   السجل شطب/محو تم   20190716

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمود فيصل يسرا شركة   - 12

   السجل شطب/محو

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمود فيصل محمد شركة   - 13

   السجل شطب/محو

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركة   - 14

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها الشركه اسم تعديل   - 15

 الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190716

 اخرى فروع للشركه يوجد وال نهائيا وتصفيتها

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمود فيصل يسرا شركة   - 16

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  رقمب قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمود فيصل محمد شركة   - 17

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركة   - 18

   السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها الشركه اسم تعديل   - 19

   السجل شطب/محو تم   20190716

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمود فيصل يسرا شركة   - 20

   السجل شطب/محو

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمود فيصل محمد شركة   - 21

   السجل شطب/محو

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركة   - 22

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها الشركه اسم تعديل   - 23

 الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190716

 اخرى فروع للشركه يوجد وال نهائيا وتصفيتها

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمود فيصل يسرا شركة   - 24

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه محمود فيصل محمد شركة   - 25

 نهائيا وتصفيتها الشركه بحل يؤشر 2019 لسنه 737برقم تاريخ ثابت 2019/7/15 مؤرخ حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 اخرى فروع للشركه يوجد وال



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركة   - 26

   السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   64054:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها الشركه اسم تعديل   - 27

   السجل شطب/محو تم   20190716
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 اخرى فروع للشركه يوجد وال
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   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 94 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 المال رأس تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 52904، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 46846، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه محمد عبدالعليم سيد شعبان شركة -  8

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 46846، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالعليم محمد ربيع شركه -  9
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  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 46846، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالعليم محمد ربيع شركه -  11

  جنيه  8000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 56018، رقمب قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه احمد عويس هانى شركة -  12
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 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 41961، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه شكري احمد شريف/شركة -  17

  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 41961، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها شكري احمد هناء -  18
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  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 41961، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه شكرى احمد شريف شركة -  24

  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 41961، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شكري احمد شريف -  25

  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 41961، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شكري احمد شريف/شركة -  26

  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها احمد سيد مى شركة الى التجارى االسم تعيدل -  27

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190731،

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالمجيد ابراهيم شركه -  28

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

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها قسب ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالمنعم عفيفي شركه -  29

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

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عويس عبدالنبي شركه -  30

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

 تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها منصور محمود فوزيه شركة -  31

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

   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائها احمد سيد مى شركة الى التجارى االسم تعيدل -  32

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190731،

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالمجيد ابراهيم شركه -  33

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

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 19702، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالمنعم عفيفي شركه -  34

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال
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  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 
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    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  
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 وتجارة والتصدير االستيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  1

 الفويل االلمونيوم ورقائق والبالستيكيه الورقيه المواد ومنتجات مستلزمات وتجارةوتوزيع  الزراعيه والمخصبات المبيدات وتوريد

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق  ، انواعها بجميع

 المبيدات وتوريد وتجارة والتصدير االستيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  2

  ، انواعها بجميع الفويل االلمونيوم ورقائق والبالستيكيه الورقيه المواد اتومنتج مستلزمات وتجارةوتوزيع  الزراعيه والمخصبات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق

 وتجارة والتصدير االستيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  3

 الفويل االلمونيوم ورقائق والبالستيكيه الورقيه المواد ومنتجات مستلزمات وتجارةوتوزيع  الزراعيه والمخصبات المبيدات وتوريد

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق  ، انواعها بجميع

 المبيدات وتوريد وتجارة والتصدير االستيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  4

  ، انواعها بجميع الفويل االلمونيوم ورقائق والبالستيكيه الورقيه المواد ومنتجات مستلزمات وتجارةوتوزيع  الزراعيه والمخصبات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق

 وتجارة والتصدير االستيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  5

 الفويل ومااللموني ورقائق والبالستيكيه الورقيه المواد ومنتجات مستلزمات وتجارةوتوزيع  الزراعيه والمخصبات المبيدات وتوريد

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق  ، انواعها بجميع

 المبيدات وتوريد وتجارة والتصدير االستيراد بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  6

  ، انواعها بجميع الفويل االلمونيوم ورقائق والبالستيكيه الورقيه المواد ومنتجات مستلزمات وتجارةوتوزيع  الزراعيه والمخصبات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق

 وتوريدات متكاملة اعمال عمومية مقاوالت  بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشركاه عبدالغنى محمد شعبان محمد شركة -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 66486   برقم قيدها سبق  ، عموميه

 مقاوالت  بجعله النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكة عبدالغني محمد شعبان محمد/عبدالغني محمد شعبان ورثة شركة -  8

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 66486   برقم قيدها سبق  ، عموميه وتوريدات متكاملة اعمال عمومية

 تضامن شركة

 وتوريدات متكاملة اعمال عمومية مقاوالت  بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالغنى محمد شعبان محمد شركة -  9

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 اريخت وفي 66486   برقم قيدها سبق  ، عموميه

 مقاوالت  بجعله النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكة عبدالغني محمد شعبان محمد/عبدالغني محمد شعبان ورثة شركة -  10

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 66486   برقم قيدها سبق  ، عموميه وتوريدات متكاملة اعمال عمومية

 بسيطة توصية

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالعزيز طه شركه -  11

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم رجب رزق/شركه -  12

،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه وتوكيل

 بسيطة توصية:  التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشريكة محمد احمد عاطف شركة -  13

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه شعبان جابر احمد شركه -  14

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه محمد احمد عاطف شركة -  15

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالعزيز طه شركه -  16

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم رجب رزق/شركه -  17

،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه وتوكيل

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشريكة محمد احمد عاطف شركة -  18

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله اطالنش تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه شعبان جابر احمد شركه -  19

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه محمد احمد عاطف شركة -  20

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالعزيز طه شركه -  21

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم رجب رزق/شركه -  22

،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه وتوكيل

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشريكة محمد احمد عاطف شركة -  23

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه شعبان جابر احمد شركه -  24

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال بتروللل التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير

 وتوكيل وبنزين سوالر وطلمبه وشحومات زيوت بجعله النشاط تعديل تم  بسيطة توصية ، وشركاه محمد احمد عاطف شركة -  25

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 42206   برقم قيدها سبق  ، فيها النقل واعمال للبترول التعاونيه الجمهيه

 بسيطة توصية:  التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 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  

 

 الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق ، وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 52904   برقم قيدها سبق ، وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  2

 تضامن كةشر: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190709 تاريخ وفي 48861   برقم قيدها سبق ، وشركاه عويس محمد خليل محمد شركة -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190711 تاريخ وفي 66486   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالغنى محمد شعبان محمد شركة -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 تاريخ وفي 66486   برقم قيدها سبق ، وشريكة عبدالغني محمد شعبان محمد/عبدالغني محمد شعبان ورثة شركة -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190711

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190711 تاريخ وفي 56018   برقم قيدها سبق ، وشركاه احمد عويس هانى شركة -  6

 تضامن شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190711 تاريخ وفي 56018   برقم قيدها سبق ، وشريكيه محمود فوزى محمد شركة -  7

 تضامن شركة: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190711 تاريخ وفي 49163   برقم قيدها سبق ، وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  8

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190711 تاريخ وفي 49163   برقم قيدها سبق ، وشركاه صديق على السنهورى شركة -  9

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190714 تاريخ وفي 46846   برقم قيدها سبق ، وشريكه محمد عبدالعليم سيد شعبان شركة -  10

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190714 تاريخ وفي 46846   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالعليم محمد ربيع شركه -  11

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 الشركه عنوان تعديل: الى 52904 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190704:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها

 الشركه عنوان تعديل: الى 52904 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190704:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها

 الشركه عنوان تعديل: الى 52904 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190704:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها

 الشركه اسم تعديل: الى 64054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190710:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها

 الشركه اسم تعديل: الى 64054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190710:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها

 الشركه اسم تعديل: الى 64054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190710:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكها حسن محمود عبله شركه بجعلها

 فوزى محمد شركة: الى 56018 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190711:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكيه محمود

 شعبان محمد شركة: الى 66486 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190711:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاه عبدالغنى محمد

 شعبان محمد شركة: الى 66486 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190711:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركاه عبدالغنى محمد

 سيد شعبان شركة: الى 46846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190714:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه محمد عبدالعليم

 سيد شعبان شركة: الى 46846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190714:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه محمد عبدالعليم

 فوزى محمد شركة: الى 56018 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190714:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكيه محمود

 فوزى محمد شركة: لىا 56018 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190714:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكيه محمود

 التجارى االسم تعيدل: الى 19702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190731:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركائها احمد سيد مى شركة الى

 التجارى االسم تعيدل: الى 19702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190731:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشركائها احمد سيد مى شركة الى

 احمد شريف/شركة: الى 41961 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190731:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشريكه شكري

 احمد شريف/شركة: الى 41961 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190731:  تاريخ فى  ،  -  17

 وشريكه شكري



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  1

 52904   برقم

    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  2

 52904   برقم

    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  3

 52904   برقم

    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  4

 52904   برقم

    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  5

 52904   برقم

    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  6

 52904   برقم

   برقم    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  7

52904 

   برقم    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  8

52904 

   برقم    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  9

52904 

   برقم    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  10

52904 

   برقم    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  11

52904 

   برقم    20190704:  تاريخ ، 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  12

52904 

 االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  13

:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء بجعله

 52904   مبرق    20190704

 االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  14

:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء بجعله

 52904   برقم    20190704



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
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 االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  15

:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء بجعله

 52904   برقم    20190704

 االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  16

:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء بجعله

 52904   برقم    20190704

 االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  17

:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء بجعله

 52904   برقم    20190704

 االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد احمد عبدالوهاب عبدالخالق -  18

:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء بجعله

 52904   برقم    20190704

 بجعله االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  19

    20190704:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء

 52904   برقم

 بجعله ارهاالد بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  20

    20190704:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء

 52904   برقم

 بجعله االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  21

    20190704:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء

 52904   برقم

 بجعله االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  22

    20190704:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء

 52904   برقم

 بجعله االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  23

    20190704:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء

 52904   برقم

 بجعله االداره بند تعديل/// 2019/7/4 بتاريخ دخول  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  نادى محمد احمد محمد -  24

    20190704:  تاريخ ، منفردين او مجتكعين(  كمال وياسر كمال ويوسف عبدالوهاب وعبدالخالق محمد احمد محمد) للشركاء

 52904   برقم

 االدارة حق ولهما  عويس محمد خليل محمد والشريك هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صاوي محمد زارع مجدي -  25

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

   برقم    20190709:  تاريخ ، 2019/7/9 بتاريخ محمد زارع مجدى الشريك تخارج///// البنوك من والرهن االقتراض

48861 

 االدارة حق ولهما  عويس محمد خليل محمد والشريك هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صاوي محمد زارع مجدي -  26

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

   برقم    20190709:  تاريخ ، 2019/7/9 بتاريخ محمد زارع مجدى الشريك تخارج///// البنوك من والرهن االقتراض

48861 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االدارة حق ولهما  عويس محمد خليل محمد والشريك هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عويس محمد خليل محمد -  27

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

   برقم    20190709:  تاريخ ، 2019/7/9 بتاريخ محمد زارع مجدى الشريك تخارج///// البنوك من والرهن االقتراض

48861 

 االدارة حق ولهما  عويس محمد خليل محمد والشريك هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عويس محمد خليل محمد -  28

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

   برقم    20190709:  تاريخ ، 2019/7/9 بتاريخ محمد زارع مجدى الشريك تخارج///// البنوك من والرهن االقتراض

48861 

 االدارة حق لهما( صاوي محمد زارع مجدي والشريك) هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صاوي محمد زارع مجدي -  29

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

 خليل محمد احمد/ والشريك عويس محمد خليل محمد/ للشريك بجعله والتوقيع االداره بند تعديل///////  البنوك من والرهن االقتراض

 جميع من وصرفها الشيكات استالم حق ولهما البنوك كافة امام وتمثيلها منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق ولهما

 48861   برقم    20190709:  تاريخ ، البنوك

 االدارة حق لهما( صاوي محمد زارع مجدي والشريك) هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صاوي محمد زارع مجدي -  30

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

 خليل محمد احمد/ والشريك عويس محمد خليل محمد/ للشريك بجعله والتوقيع االداره بند تعديل///////  البنوك من والرهن االقتراض

 جميع من وصرفها الشيكات استالم حق اولهم البنوك كافة امام وتمثيلها منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق ولهما

 48861   برقم    20190709:  تاريخ ، البنوك

 االدارة حق لهما( صاوي محمد زارع مجدي والشريك) هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عويس محمد خليل محمد -  31

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

 خليل محمد احمد/ والشريك عويس محمد خليل محمد/ للشريك بجعله والتوقيع االداره بند تعديل///////  البنوك من والرهن االقتراض

 جميع من وصرفها الشيكات استالم حق ولهما البنوك كافة امام وتمثيلها منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق ولهما

 48861   برقم    20190709:  تاريخ ، البنوك

 االدارة حق لهما( صاوي محمد زارع مجدي والشريك) هو وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عويس محمد خليل محمد -  32

 وحق للغير التوكيل حق ولهما الحكوميه والجهات الهيئات كافة امام امورها كافة في مجتمعين او منفردين الشركة عن والتوقيع

 خليل محمد احمد/ والشريك عويس محمد خليل محمد/ للشريك بجعله والتوقيع االداره بند تعديل///////  البنوك من والرهن االقتراض

 جميع من وصرفها الشيكات استالم حق ولهما البنوك كافة امام وتمثيلها منفردين او مجتمعين الشركه عن والتوقيع االداره حق ولهما

 48861   برقم    20190709:  تاريخ ، البنوك

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  33

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم يداعواال السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  34

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  35

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  36

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  37

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  38

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  39

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  40

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  41

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  42

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  43

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق لها 2019/4/11 بتاريخ دخول/  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن محمود فيصل يسرا -  44

 الشريكه تخارج///// الشركه باسم وااليداع السحب حق ولها انواعها بكافة التجاريه والبنوك الحكوميه المصالح جميع امام الشركه

 64054   برقم    20190710:  تاريخ ، 2019/7/10 بتاريخ محمود فيصل يسرا

 عن والتوقيع االداره حق محمود فوزى محمد والشريك هو له  متضامن شريك  تضامن شركة  امين عبدالفتاح ابراهيم فيصل -  45

 محمد للشريك ويبقى الشيكات وصرف والجمارك والضرائب والتامينات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام وتمثيلها الشركه

    20190711:  تاريخ ، والتسهيالت انواعها بكافة العقود على والتوقيع البنوك من االقتراض االداره حق وحده/  محمود فوزى

 56018   برقم

 عن والتوقيع االداره حق محمود فوزى محمد والشريك هو له  متضامن شريك  تضامن شركة  امين عبدالفتاح ابراهيم فيصل -  46

 محمد للشريك ويبقى الشيكات وصرف والجمارك والضرائب والتامينات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام وتمثيلها الشركه

    20190711:  تاريخ ، والتسهيالت انواعها بكافة العقود على والتوقيع البنوك من االقتراض االداره حق وحده/  محمود فوزى

 56018   برقم

 عن والتوقيع االداره حق محمود فوزى محمد والشريك هو له  متضامن شريك  تضامن شركة  امين عبدالفتاح ابراهيم فيصل -  47

 محمد للشريك ويبقى الشيكات وصرف والجمارك والضرائب والتامينات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام وتمثيلها الشركه

    20190711:  تاريخ ، والتسهيالت انواعها بكافة العقود على والتوقيع البنوك من االقتراض االداره حق وحده/  محمود فوزى

 56018   برقم

 عن والتوقيع االداره حق محمود فوزى محمد والشريك هو له  متضامن شريك  تضامن شركة  امين عبدالفتاح ابراهيم فيصل -  48

 محمد للشريك ويبقى الشيكات وصرف والجمارك والضرائب والتامينات حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام وتمثيلها الشركه

    20190711:  تاريخ ، والتسهيالت انواعها بكافة العقود على والتوقيع البنوك من االقتراض االداره حق وحده/  محمود فوزى

 56018   برقم



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحكومية المصالح جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  49

 للوفاه خروج///  الشركة ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ

 الحكومية المصالح جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  50

 للوفاه خروج///  الشركة ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ

 الحكومية المصالح جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  51

 للوفاه خروج///  الشركة ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ

 الحكومية المصالح جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  52

 للوفاه خروج///  الشركة ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ

 جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  53

 ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير الحكومية المصالح

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ للوفاه خروج///  الشركة

 جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  54

 ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير الحكومية المصالح

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ للوفاه خروج///  الشركة

 جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  55

 ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير الحكومية المصالح

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ للوفاه خروج///  الشركة

 جميع امام الشركة عن االدارةوالتوقيع حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  56

 ادارة فى عنه ينوب من توكيل وحق البنوك جميع من واالقتراض وااليداع السحب حق وله الحكومية وغير الحكومية المصالح

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، 2019/7/14 بتاريخ للوفاه خروج///  الشركة

 السحب فى البنوك امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  57

 والخاص العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل

 46846   برقم    20190714

 السحب فى البنوك امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  58

 والخاص العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض شيكاتال صرف او وااليداع

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل

 46846   برقم    20190714

 السحب فى البنوك امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  59

 والخاص العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل
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 السحب فى البنوك امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم محمد ربيع -  60

 والخاص العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل

 46846   برقم    20190714
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 امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  61

 الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع السحب فى البنوك

 ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل والخاص العام والقطاع

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، ذكر

 امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  62

 الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع السحب فى البنوك

 ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل والخاص العام والقطاع

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، ذكر

 امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع دارهاال حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  63

 الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع السحب فى البنوك

 ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل والخاص العام والقطاع

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، ذكر

 امام التعامل فى الشركه عن والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عبدالعليم سيد شعبان -  64

 الحكوميه وغير الحكوميه المصالح جميع امام التعامالت كافة وفى واالقتراض الشيكات صرف او وااليداع السحب فى البنوك

 ما بعض او كل وفى الشركه امور من مايلزم فى الغير توكيل حق كذلك وله التموين مديرية مع والتعامل والخاص العام والقطاع

 46846   برقم    20190714:  تاريخ ، ذكر

 على رشاد ناديه/ للشريكين والتوقيع االدارة تكون ان الشركاء اتفق  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد على رشاد ناديه -  65

 والسجل والقضائيه التجاريه تعامالتها كافه فى الشركه عن والتوقيع االداره حق وحدهما ولهما(   نصر شحاته محمود  و  محمد

 كذلك الشركه امور من يلزم فيم الغير توكيل حق كذلك ولهما منفردين او مجتمعين الحكوميه والمصالح الضرائب ومصلحه التجارى

:  تاريخ ، االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه البنوك جميع من منفرده االقتراض حق محمد على رشاد ناديه للشريكه يحق

 59222   برقم    20190724

   برقم    20190731:  تاريخ ، محمد احمد سيد مى الشريكه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد احمد سيد مى -  66

19702 

   برقم    20190731:  تاريخ ، محمد احمد سيد مى الشريكه دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد احمد سيد مى -  67
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 االقتراض حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحدهم

 الشركة باسم العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع والسحب

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات كافة مع



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وحدهم ولهم     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متخارج شريك  تضامن شركة  شاكر محمد شكري احمد -  149

 والسحب االقتراض حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق

 كافة مع الشركة باسم العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات

     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد شكرى احمد شريف -  150

 حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم

 العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع والسحب االقتراض

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات كافة مع الشركة باسم

     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد شكرى احمد شريف -  151

 حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم

 العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع والسحب قتراضاال

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات كافة مع الشركة باسم

     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد شكرى احمد شريف -  152

 حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم

 العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع والسحب االقتراض

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات كافة مع الشركة باسم

     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد شكرى احمد شريف -  153

 حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحدهم ولهم

 العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع والسحب االقتراض

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات كافة مع الشركة باسم

 ولهم     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متخارج شريك  بسيطة توصية  شاكر محمد شكري احمد -  154

 االقتراض حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحدهم

 الشركة باسم العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة مباس الحسابات وفتح وااليداع والسحب

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات كافة مع

 وحدهم ولهم     شكرى احمد وخالد و محمد شكرى احمد شريف  متخارج شريك  تضامن شركة  شاكر محمد شكري احمد -  155

 والسحب االقتراض حق ولهم الحكومية وغير الحكومية المصالح جميع امام منفردين او مجتمعين الشركة عن والتوقيع االدارة حق

 كافة مع الشركة باسم العقود وابرام التعاقد حق ولهم انواعها بكافة التجارية البنوك جميع فى الشركة باسم الحسابات وفتح وااليداع

 41961   برقم    20190731:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الجهات

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  1

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  2

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  3

 52904   برقم    20190704



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  شريكهو فهيم كمال يوسف شركة -  4

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  5

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  6

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  7

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  8

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  9

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  10

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  11

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  12

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  13

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  14

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  15

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  16

52904 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه كمال يوسف شركة بجعلها الشركه عنوان تعديل -  17

 52904   برقم    20190704

   برقم    20190704:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فهيم كمال يوسف شركة -  18

52904 

   برقم    20190709:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه مشهر و مسجل  بسيطة توصية  وشركاه عويس محمد خليل محمد شركة -  19

48861 

   برقم    20190709:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه مشهر و مسجل  بسيطة توصية  وشركاه عويس محمد خليل محمد شركة -  20

48861 

   برقم    20190711:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه احمد عويس هانى شركة -  21

56018 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190711:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكيه محمود فوزى محمد شركة -  22

56018 

   برقم    20190711:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه احمد عويس هانى شركة -  23

56018 

   برقم    20190711:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشريكيه محمود فوزى محمد شركة -  24

56018 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  25

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صديق على السنهورى شركة -  26

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  27

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صديق على السنهورى شركة -  28

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  29

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صديق على السنهورى شركة -  30

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صديق على السنهورى شركة -  31

49163 

 49163   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالشعه جاما مركز -  32

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  33

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  34

49163 

   برقم    20190711:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه احمد عبدهللا سيد عمرو شركة -  35

49163 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 50554   برقم    20190701:  تاريخ ، 4799  2017 فى ح  محمود جابر احمد -  1

 51549   برقم    20190701:  تاريخ ، 4793  2022/12/29 التالي 2017/12/29/ ح  احمد عبدالجيد محمد علي -  2

 31747   برقم    20190701:  تاريخ ، 4794    عبدالحكيم فراج عزه -  3

 31747   برقم    20190701:  تاريخ ، 4795    عبدالحكيم فراج عزه -  4

 31747   برقم    20190701:  تاريخ ، 4796  2021/7/14 التالي 2016/7/14/ح  عبدالحكيم فراج عزه -  5

 35007   برقم    20190701:  تاريخ ، 4802  2024/2/24 حتى وسارى 2019/2/24 فى ح  برسوم مكرم مدحت -  6

 50661   برقم    20190701:  تاريخ ، 4808  2017 فى ح  محمد حماد محمد احمد -  7

 44460   برقم    20190701:  تاريخ ، 4789    حسن عبدالنبي بكري مشيره -  8

 27271   برقم    20190701:  تاريخ ، 4800  2024/4/10 حتى سارى 2019/7/1 ح  عبدالرحمن فكري سيد -  9

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4852  2019/7/21 حتى وسارى 2019/7/21 فى ح  طه حسين جمعه اسماء -  10

52957 

 31695   برقم    20190702:  تاريخ ، 4842    احمد محمد احمد -  11

 31695   برقم    20190702:  تاريخ ، 4843    احمد محمد احمد -  12

 31695   برقم    20190702:  تاريخ ، 4844    احمد محمد احمد -  13

 31695   برقم    20190702:  تاريخ ، 4845    احمد محمد احمد -  14

   برقم    20190702:  تاريخ ، 4855  2022/11/11 حتى سارى 2019/11/11 ح  العليم محمودعبد هاشم محمود -  15

51335 

 39174   برقم    20190702:  تاريخ ، 4860    خميس محمد حسين محمد -  16

 39174   برقم    20190702:  تاريخ ، 4861    خميس محمد حسين محمد -  17

 39174   برقم    20190702:  تاريخ ، 4862    خميس محمد حسين محمد -  18

 35965   برقم    20190702:  تاريخ ، 4832    المقصود عبد راضي سيد -  19

 35965   برقم    20190702:  تاريخ ، 4833    المقصود عبد راضي سيد -  20

 35965   برقم    20190702:  تاريخ ، 4834  2014/10/16 فى ح  المقصود عبد راضي سيد -  21

 37815   برقم    20190702:  تاريخ ، 4829    عبداللطيف صابر سونه -  22

 37815   برقم    20190702:  تاريخ ، 4828    عبداللطيف صابر سونه -  23

 37815   برقم    20190702:  تاريخ ، 4827  2021/1/16 حتى سارى 2019/7/2ح  عبداللطيف صابر سونه -  24

 35555   برقم    20190702:  تاريخ ، 4853  2024/7/5 التالي/ ح  شيمي محمد كردي احمد -  25

 47516   برقم    20190703:  تاريخ ، 4872    عبدالتواب محمد مصطفى -  26



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 47516   برقم    20190703:  تاريخ ، 4873  2024/1/18  التالي 2019/1/18 /ح  عبدالتواب محمد مصطفى -  27

 34554   برقم    20190703:  تاريخ ، 4875    الرحمن عبد محمد حبشيه -  28

 34554   برقم    20190703:  تاريخ ، 4874  2018/11/9 فى ح  الرحمن عبد محمد حبشيه -  29

 43056   برقم    20190703:  تاريخ ، 4884    محجوب احمد محمد اسامه -  30

 43056   برقم    20190703:  تاريخ ، 4887  2020/3/26 التالى 2015/3/26/ ح  محجوب احمد محمد اسامه -  31

 36078   برقم    20190703:  تاريخ ، 4868    محمد عبدالفتاح طه -  32

 36078   برقم    20190703:  تاريخ ، 4869    محمد عبدالفتاح طه -  33

 36078   برقم    20190703:  تاريخ ، 4870    محمد عبدالفتاح طه -  34

 41188   برقم    20190704:  تاريخ ، 4888  2023/9/27 حتى وسارى 2018/9/27 فى ح  هللا رزق نصيف حنا -  35

 52509   برقم    20190704:  تاريخ ، 4904  2024/2/16 حتى سارى 2019/2/17ح  خليل تادرس مالك سمير -  36

 33591   برقم    20190704:  تاريخ ، 4896    حسن محمد امين ربيع -  37
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