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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الوميتال ورشة عن 18469 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد رأفت يوسف -  1

 متولى السيد محمد رأفت/  ملك - بشمس - الكبرى رشاد عزبة:  بجهة ،

 ورشة عن 18473 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب محمد اسماعيل محمد محمود -  2

 الجمل حسن النبوى السيد محسن/  ملك - الجمل محسن بجوار - اجا طريق - السنبالوين:  بجهة ، معادن ولحام خراطة

 مكتب عن 18445 برقم 20190724 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدهللا محمد امير -  3

 ومقاوالت"    ذلكل المنظمة والقوانين القرارات حدود فى 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا ما" وتصدير استيراد

 السيد خضر العجمى شعبان/  ملك - غريطة ميت:  بجهة ، الكهرباء واعمال عامة

 مكتب عن 18459 برقم 20190728 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق حسن محمد ممدوح -  4

 والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا" تجارية وتوكيالت وتصدير استيراد

 الزمزمى السيد سعد ناعسة/  ملك - بدوى كفر - الفونس عزبة:  بجهة ، لذلك المنظمة

 االت تجارة عن 18460 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد راتب محمد محمود -  5

 ابوسيف حماد راتب محمد/  ملك - البكارية:  بجهة ، ومعدات زراعية

 نجارة ورشة عن 18434 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسي عيسي بكر حسام -  6

 عيسي عيسي بكر احمد/ ملك غراب ميت:  بجهة ، ميكانيكيه

 خدمات عن 18405 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالفتاح محمد -  7

 محمد حامد عبدالوهاب ايمان/  ملك - كفرالروك:  بجهة ، االنترنت دون محمول

:  بجهة ، بقالة عن 18472 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم شفيق سامى امل -  8

 مصطفى محمد السيد مصطفى/  ملك - البشنينى

 مكتب عن 18451 برقم 20190724 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبن احمد محمد حسنين محمد -  9

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى السادسه المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 احمد محمد حسنين سعيد/ملك ابوقراميط:  بجهة ،

 جزارة عن 18378 برقم 20190702 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب رجب رمضان على -  10

 ابراهيم عبدالرسول ابراهيم/ ملك - غزالة:  بجهة ، مجمدة لحوم وتجارة

 تجاره عن 18380 برقم 20190702 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سالم حلمى ابراهيم -  11

 محمد سالم حلمى/بملك- شبراسندى- محمد حامد عزبه:  بجهة ، وبرفانات عطور

 كاوتش تجارة عن 18440 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السعيد شاكر احمد -  12

 عطا يوسف عطا محمود/  ملك - العز تاج:  بجهة ، وبطاريات

 مقاوالت مكتب عن 18467 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب الباز فؤاد احمد -  13

 العزب الباز فؤاد عمرو/  ملك - ملتاز عزبة:  بجهة ،" العقارات واستثمار تسويق ماعدا" عامة

 ، حالقة محل عن 18470 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم اسماعيل السيد شيماء -  14

 اسماعيل محمد اسماعيل محمد/  ملك - ديوالوسطى:  بجهة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 18414 برقم 20190711 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فريد محمد -  15

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  السلع لجميع وتصدير استيراد

 محمد على السيد شربات/  ملك - عبدالعزيز احمد شارع - المعاهدة - السنبالوين:  بجهة ، لذلك

 برقم 20190716 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان ابراهيم عبدالمنعم وفيق محمد احمد -  16

- ملك- العز تاج:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى السيارات غيار قطع وتصدير استيراد مكتب عن 18428

 عطا ابراهيم على محمد

 ، جزارة عن 18466 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الددامونى سعد بدوى -  17

 شلبى السيد زينب/  ملك - ابوعلم صبرى منشية:  بجهة

 مزرعة عن 18439 برقم 20190718 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح محمود رفاعى -  18

 حميدة محمد صالح محمود/  ملك - السالم منشية:  بجهة ،(  االلبان انتاج)  مواشى

 عن 18386 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر عبدالحميد مطر عبدالناصر -  19

 مطر عبدالحميد مطر ابراهيم/ ملك السالم منشاة - الحطبه عزبة:  بجهة ، مواشى مزرعة

 تجارة عن 18383 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد ابراهيم عيد ابراهيم -  20

 السنبالوين مركز - غراب ميت:  بجهة ، محمول اجهزة

 تجارة عن 18383 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد ابراهيم عيد ابراهيم -  21

 تجارى سجل - ابراهيم السيد ابراهيم/  ملك - الخيمة شبرا - بهتيم - الصبر مدينة - سليم صالح شارع 39:  بجهة ، محمول اجهزة

 الخيمة شيرا غرفة  31409

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات المتكاملة واالعمال العمومية للمقاوالت فياض الدسوقى محمد -  22

 ،"  العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  والتوريدات متكاملة واعمال عمومية مقاوالت مكتب عن 18432 برقم 20190717 فى

 فياض محمد محمود الدسوقى/   ملك - الجمال ارض - السنبالوين:  بجهة

 تجارة عن 18377 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى محمد جمال محمد -  23

 عبدالغنى محمد جمال/   ملك - المقاطعة:  بجهة ، كهربائية ادوات

 قطع تجارة عن 18391 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد السيد نادر -  24

 عبدهللا محمد حامد السيد/ ملك - العز تاج:  بجهة ، سيارات غيار

 البقالة تجارة عن 18395 برقم 20190707 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عرابى السيد صبحية -  25

 الطنطاوى عبدالحى رمزات/  ملك - ظفر:  بجهة ،

 عن 18441 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الغريب متولى عصام احمد -  26

 احمد حسن محمد/  ملك - طه اوالد شارع - السنبالوين:  بجهة ، البقالة تجارة

 مشغل عن 18382 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محفوظ محمد رضا مصطفى -  27

 على عبدالمنعم سليم/ملك عزت منشاة:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما مالبس

 تجارة عن 18402 برقم 20190709 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل على اسماعيل -  28

 محمد عبدالمعبود حسين احمد/ملك العز تاج:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 مدشة عن 18447 برقم 20190724 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع ابراهيم زغلول محمد -  29

 مطاوع ابراهيم زعلول مصطفى/ملك الزهايره:  بجهة ، حبوب

 حظيرة عن 18426 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد محمد وليد -  30

 حسن على محمد جميل/  ملك - المقاطعة:  بجهة ، مواشى
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 18388 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس محمد عبدالقادر مختار -  31

 البيضاء:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 فرحات اسماعيل احمد نهال/ ملك

 عن 18379 برقم 20190702 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ذكر محمود محمد السيد هللا ذكر -  32

 محمود محمد السيد محمد/ملك- شبراهور:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 نجاره ورشة عن 18464 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حسنى وليد حسنى -  33

 عباس السعيد رضا/ ملك - البكارية:  بجهة ،

 الحديد تجارة عن 18429 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر جمعه سرور عبده -  34

 سليمان على صيام ايه/ملك العز تاج:  بجهة ، المستعملة والمعادن

 18408 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمعاطى عبدالعزيز عبداللطيف محمد -  35

 حسن متولى محمد عمرو/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، سيارات تنجيد محل عن

 كاوتش تجارة عن 18412 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسن عثمان نوال -  36

 ابراهيم محمد ابراهيم محمد/  ملك - ابوغالى ايمن شارع - السنبالوين:  بجهة ، وبطاريات

 مخبز عن 18425 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد حسين عبدالمنعم السيد -  37

 عبدالعزيز احمد عبدالكريم/  ملك - االورمان:  بجهة ، مدعم طباقى الى نصف

 مطعم عن 18376 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الرؤف عبد محمد احمد -  38

 محمود جاد رضا/ملك-المعاهده شارع من المتفرع المردومه الترعه شارع:  بجهة ، وفالفل فول

 ، مكتبة عن 18409 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنب عبده السيد فكرى دعاء -  39

 خليل المتولى النبوى ليلى/  ملك - برهمتوش:  بجهة

 عن 18424 برقم 20190715 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى محمود حسن حسام محمود -  40

 بدوى محمود حسن/  ملك - البستان شارع - السنبالوين:  بجهة ، موبيليات اخشاب وتشغيل تجارة

 تجاره عن 18430 برقم 20190716 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عثمان رجب ابراهيم -  41

 الباز محمد الرحمن عبد صالح/ملك- صدقا:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 مصنع عن 18438 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى صادق رضا محمد -  42

 على مصطفى صادق رضا/  ملك - شبراهور:  بجهة ، بالستيك مواسير

 معصرة عن 18394 برقم 20190704 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى محمد السيد شيماء -  43

 ابراهيم محمد يوسف اشرف/  ملك - السباخ ابوداود:  بجهة ، قصب

 صالة عن 18471 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود محمد محمود -  44

 محمد طنانى السيد/  ملك - القنطرة - سليط شارع - السنبالوين:  بجهة ، بلياردو

 تجارة عن 18397 برقم 20190707 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عالم حسنين السباعى -  45

 على يوسف على ممدوح / ملك - البوهية ترعة شارع - الحوال - السنبالوين:  بجهة ، اعالف

 عن 18446 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جازيه كامل عبدالسالم عبدالمجيد -  46

 المكاوى حسين امين عرفات/ملك برهمتوش:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة

 ورشة عن 18452 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات احمد اشرف محمد -  47

 محمد فرحات احمد اشرف/ملك المخرن:  بجهة ، الاخشاب تشغيل
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 18389 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى جوده حمدى حسن -  48

 موسى محمد عبده طلعت/ ملك الزهايرة طماى:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى سيارات غيار قطع استيراد

 18448 برقم 20190724 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسي الغمرى مرسي جمال الشيماء -  49

 والقرارات القوانين حدود فى 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما" السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب عن

 مرسي الغمرى مرسي جمال/ ملك- غزالة- الكبرى مليكة عزبة:  بجهة ،" لذلك المنظمة

 تجارة عن 18458 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى السيد عبدالسالم زيدان -  50

 عيسى السيد عبدالسالم حالد/  ملك - البكارية - باشا عبدهللا عزبة:  بجهة ، زراعية ومعدات زراعية االت

 صالون عن 18462 برقم 20190729 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى عبدالسميع محمد وجيه -  51

 عبدالحميد حسن عبدالحميد ايمان/ملك  -محجوب العرب عزبة- المقاطعة:  بجهة ، حالقة

 بيع عن 18404 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز عبدالقصود شاكر -  52

 السيد سالم حسنى سالم/  ملك - ابوداود:  بجهة ، كريم ايس

 بيع عن 18399 برقم 20190708 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه نبيه الطنطاوى زكريا -  53

 ( م.م. ش والمشروعات لالستثمار تى او ام شركة) مصر حديد لسكك القوميه الهيئه:  بجهة ، احذيه وتصليح

 ماكينة عن 18384 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى السيد محمود اميره -  54

 ابراهيم موسى السيد محمود/ملك الوسطى ديو:  بجهة ، بالستيك اكياس تقطيع

 مخبز عن 18435 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل طه كامل مصطفى -  55

 حشيش عطيه محمد عطيات/  ملك - طهواى:  بجهة ، مدعم الى نصف بلدى

 تركيب عن 18400 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد رجب محمد -  56

 موسى محمود عبدهللا ليلي/ملك العربيه الوحده:  بجهة ، مصاعد

 خيط تصنيع عن 18401 برقم 20190709 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عوض السيد وليد -  57

 على عوض السيد محمد/ ملك الوسطى ديو:  بجهة ، دوباره بالستك

 عن 18450 برقم 20190724 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد رمضان عادل محمد -  58

 رمضان محمد رمضان عادل/ملك المعاهده السنبالوين:  بجهة ، الكترونية واجهزة موتوسيكالت تجارة

 ، بقالة تجارة عن 18418 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد غنيم احمد عفاف -  59

 ابراهيم محمد عبدهللا محمد/  ملك - صدقا:  بجهة

 عن 18413 برقم 20190711 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد احمد حافظ مجدى محمود -  60

 عباس المهدى اعتماد/  ملك- خطاب شارع - صقر عزبة- السنبالوين:  بجهة ،"  ومستلزماتها مواسير"  الشرب مياة انظمة

 عن 18419 برقم 20190714 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب الشربينى عوض محمد -  61

 الشربينى عبدالرازق عبدالعاطى محاسن/  ملك - االمير كفر:  بجهة ، ومشاالت نقل مكتب

 عن 18474 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عيسى محمود مصطفى -  62

 عبدالحميد عيسى محمود محمود/  ملك - البستان - السنبالوين:  بجهة ،" العقارات واستثمار تسويق فيماعدا" عامة مقاوالت مكتب

 توريدات عن 18436 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل منجى هالل الشحات -  63

 يوسف محمد سعد فاطمة/  ملك - شبراهور:  بجهة ،

 عن 18454 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات الخبيرى ابراهيم رامى -  64

 الجندى ابراهيم واحمد وايمان ومحمد - عطوة احمد سهير/  ملك - الزريقى:  بجهة ، دواجن مزرعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 18374 برقم 20190701 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد ششتاوىال المنعم عبد هدى -  65

 رمضان احمد السيد احمد/بملك - غريطه ميت:  بجهة ، وكهربائيه منزليه ادوات تجاره

 مكتب عن 18465 برقم 20190729 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى جمعه فكرى ايهاب -  66

 ابو عبدهللا عزه/ملك - االبرار برج - النخل حى - السنبالوين:  بجهة ، طالبية وخدمة(  السياحية االنشطة عدا فيما) داخليه رحالت

 موافى المعاطى

 مواد تجارة عن 18411 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى احمد فكرى رضا -  67

 على منصور رمضان/  ملك - الداللة:  بجهة ، غذائية

 مصنع عن 18437 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الباز السيد محمود -  68

 كسبه مصطفى جميل صفية/  ملك - شبراهور:  بجهة ، بالستيك مواسير

 مستودع عن 18442 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالغيط حسن محمد ممدوح -  69

 عثمان محمد عبده وطنية/  ملك - الكبرى طنبول:  بجهة ، غازية مياة

 تجارة عن 18387 برقم 20190703 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور محمد معروف احمد -  70

 فرج مندور محمد معروف/ ملك برقين:  بجهة ، كاوتش

 برقم 20190714 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والنسيج والغزل والتصدير لالستيراد عبدالهادى -  71

"  السلع لجميع وتصدير استيراد ومكتب"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس ونسيج غزل مصنع عن 18415

/  ملك - الربع:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا

 عنتر محمد عبدالحميد احمد

 قطع تجارة عن 18392 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد محمد -  72

 ابراهيم احمد صبحى محمد/  ملك- السمارة:  بجهة ، وموتوسيكالت سيارات غيارات

 مكتب عن 18443 برقم 20190721 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالحميد محمد محمد -  73

 وتجارة لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من(  36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  وتصدير استيراد

 السيد عبدالمجيد محمد/  ملك - بشمس:  بجهة ، المنزلية االدوات

 معصرة عن 18420 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمود تامر -  74

 بشبراسندى الكريم القرات تحفيظ دار/  ملك - شبراسندى:  بجهة ، جاهزة ومشروبات قصب

 تجارة عن 18385 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالحميد حسن حسام -  75

 ابراهيم وائل/ ملك السوعه- النحاس مصطفى شارع2 السنبالوين:  بجهة ،( العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما) اطفال مالبس

 سالم طه

 ورشة عن 18390 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عطا رمضان عزيزة -  76

 يونس عبدالصمد ياسر/  ملك - غزالة:  بجهة ، وشباك باب نجارة

 عن 18455 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعودى على فريد رضى سامح -  77

 سعودى على فريد رضى/  ملك - شبراهور:  بجهة ، صحية ادوات لتجارة مخزن

 ، مياة توريد عن 18417 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عمر ابراهيم عيد -  78

 الجوهرى السيد على على/  ملك - البالمون:  بجهة

 ورشة عن 18407 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حامد السعيد مصطفى -  79

 سالم محمود حامد السعيد/  ملك - ابوداود:  بجهة ، الوميتال

 عن 18421 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى عطيه نورالدين عطيه امورة -  80

 هالل احمد يوسف احمد/  ملك - ابوعلم صبرى منشأة:  بجهة ،"  سكريةالع والمهمات االحذية فيماعدا"  احذية تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محل عن 18463 برقم 20190729 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح صالح عبده رجب ايمن -  81

 صالح عبده رجب ايهاب/ ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، وبطاريات كاوتش

 تجارة عن 18431 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه صالح رفعت شعبان -  82

 عبدالسميع السيد شعبان خيريه/ملك برهمتوش:  بجهة ، بالتجزئه طازجة اسماك

 بيع محل عن 18444 برقم 20190721 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رمضان عوض عادل -  83

 سيداحمد عوض امورة/  ملك - ابوالصير:  بجهة ، اسمنت

 تجارة عن 18393 برقم 20190704 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم محمد رمضان -  84

 الحديدى محمد الحديدى المتولى/  ملك - الربع:  بجهة ، يالتجزئة والبقول الحبوب

 ، تموينية بقالة عن 18461 برقم 20190728 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود سالم نادية -  85

 مقبل سيداحمد عبدالكريم محمد/  ملك - السباخ ابوداود:  بجهة

 مكتب عن 18457 برقم 20190728 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب محمد يوسف محمد -  86

 بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  وتصدير استيراد

 الغريب محمود السعودى سامح/  ملك - قرقيرة: 

 18433 برقم 20190717 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى يوسف زكى رفعت محمد ايمان -  87

 محمد سيداحمد محمد فاطمة/  ملك - المقاطعة:  بجهة ، مكتبة عن

 مكتب عن 18406 برقم 20190710 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود صبرى سناء -  88

 المنظمة والفرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  السلع لجميع وتصدير استيراد

 الشربينى محمد رجب ايمن/  ملك - الزهايرة طماى:  بجهة ، لذلك

 مكتب عن 18423 برقم 20190714 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم على محمد -  89

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  السلع لجميع وتصدير استيراد

 عطية ابراهيم السعيد محمد/  ملك - موجة سنترال بجوار - المعاهدة - السنبالوين:  بجهة ، لذلك

 بيع محل عن 18381 برقم 20190702 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى شنودة بشاى كرم -  90

 عبدالرحمن السيد فتحى محمد/  ملك - الغالل ساحة شارع - السنبالوين:  بجهة ،"  العسكرية والمهمات االحذية فيماعدا" احذية

 تجارة عن 18396 برقم 20190707 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عطيه محمد رضى -  91

 الشافعى ابراهيم يحيى نبيل/  ملك - غزالة - اباظة عزبة:  بجهة ، الحيوان ومخلفات مواشى

 البقالة تجارة عن 18398 برقم 20190707 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود لطفى فتحى لطفى -  92

 محمود لطفى فتحى/  ملك - المقاطعة - السرس عزبة:  بجهة ،

 عن 18416 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالرحمن حسن يحى -  93

 عبدالسالم عبدالرحمن حسن/   ملك - الرمزية - عباس عزبة:  بجهة ،"  االنترنت دون"  واكسسواراتها االلكترونيات لتجارة مكتب

 خميس

 عن 18449 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه منصور العدل العزب احمد -  94

 محمد البندارى رمضان شعبان/بملك- علم ابو صبرى منشاه:  بجهة ، معادن خراطه ورشه

 عن 18453 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهيب السيد ابراهيم رفعت هشام -  95

 شهيب السيد ابراهيم رفعت/  ملك - غمر ميت طريق اول - شهيب السيد شارع - السنبالوين:  بجهة ، بالكهرباء لحام ورشة

 عن 18456 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى ابوالرايات عبدالموجود اسامه -  96

 حسين متولى ابوالرايات عبدالموجود/   ملك - الخمسة:  بجهة ، وبطاريات كاوتش تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مخزن عن 18403 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالرؤف مصطفى -  97

 الرمادى محمد السيد عثمان/ملك برقين:  بجهة ، الكهربائيه االدوات لتجارة

 تجارة عن 18410 برقم 20190711 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس يوسف عوض يوسف -  98

 حنا فوزى اوزيس/  ملك - البيضا:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس

 البقالة تجارة عن 18422 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه فايز عبدالعال طارق -  99

 عطيه فايز عبدالعال/  ملك - العز تاج:  بجهة ، والعطارة

 تجارة عن 18427 برقم 20190715 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى حسن السيد فاطمة -  100

 سليمان عبدالحميد شوقى/  ملك - الصغير الجامع بجوار - الشهيد - السنبالوين:  بجهة ، غذائية مواد

 تجارة عن 18468 برقم 20190730 فى يدق ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى السيد عبدالسالم خالد -  101

 عيسى السيد عبدالسالم زيدان/  ملك - البكارية - عبدهللا عزبة:  بجهة ، زراعية ومعدات االت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  مدعم الى نصف مخبز  ،  شركة   هللا عوض ملكة/  المرحومة ورثة مخبز -  1

 زكى هللا عوض ملكة/  المرحومة ورثة/  ملك - صدقا:  بجهة ، مدعم الى نصف مخبز عن ، 18375 برقم 20190701

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   11917:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتولى اسماعيل المتولى خالد   - 1

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   13186:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكير يونس عبدالصمد ياسر   - 2

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   802:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد السيد عبدالنبي   - 3

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   1345:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده ابراهيم المغاوري ابراهيم   - 4

 التاجر وفاة بسبب القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   4338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطنطاوي محمود الطنطاوي محمود   - 5

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   14719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عيد عمر لطيف محمد   - 6

 نهائيا التجاره القيدالعتزاله محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   5149:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال السعيد محمد سكينه   - 7

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   11552:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مقلد احمد محمد شيماء   - 8

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   1483:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماد عبده حليم السيد   - 9

 نهائيا التجاره العتزاله القيد

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   15123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم ابراهيم سالم شاديه   - 10

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   14365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحميد حسن ايمان   - 11

 نهائيا التجارة العتزالها الفيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   16330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين مصطفى رضا احمد   - 12

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   13944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشرى محمود عبدالستار حنان   - 13

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   14365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحميد حسن ايمان   - 14

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   17807:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين منصور عبدالحليم زينب   - 15

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   15126:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى عبدالهادى محفوظ نادية   - 16

 نهائيا التجارة العتزالها الفيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   2006:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه فايز عبدالعال ابراهيم   - 17

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   9491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش ابراهيم العابدين زين سمير   - 18

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   2799:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الغريب متولي عصام   - 19

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   14611:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ياسين محمد عبدالقوى زينب   - 20

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   16267:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحكيم عبدالفتاح محمد رضا احمد   - 21

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   11151:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد احمد المهدى   - 22

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   11250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على المتولى محمود رانيا   - 23

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   6003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والجرانيت للرخام الفخرانى مصنع   - 24

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   14316:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر محمد احمد هند   - 25

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   14316:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر محمد احمد هند   - 26

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   9856:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرعي طلبه الصاوي محاسن   - 27

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   2327:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد محمد هليل عيد   - 28

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   15445:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمل حسانين محمد زينب   - 29

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   10850:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الرفاعي شعبان زينب   - 30

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم  السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   3545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد علي السيد   - 31

 نهائيا التجارة العتزاله القيد

 تم  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   11334:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على احمد على عماد   - 32

 نهائيا التجاره هالعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   11487:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعدونى طوسن السعدونى سلوى   - 33

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم  السجل

  تم  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   10071:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد علي احمد   - 34

 نهائيا التجارة العتزالة القيد هذا محو

  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   17330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فرحات احمد اشرف   - 35

 نهائيا التجارة العتزالة القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   5352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقي محمد السيد مبروك   - 36

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   6339:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البربرى السيد محمد السيد   - 37

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   18023:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد محسن احمد   - 38

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   10627:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم ابراهيم عبدالحميد حسن   - 39

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20190729 تاريخ وفى ،   16600:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعداوى عبده خليل عبدالباسط طارق   - 40

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   7463:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السيد سعيد ابتسام   - 41

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  15073 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد عباس السيد سمير ايمن -  1

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  15073 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالكمبيوتر المعادن لتشكيل الصياد/  الى تعديل -  2

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  18315 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد احمد السيد شيماء -  3

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  17307 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد متولى ابراهيم -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  15745 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم حمزه السيد الشحات وسام -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي عبدالقادر حسين حسن -  6

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  11182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمة عبدهللا محمد ابوالعباس -  7

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

 رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  15602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العامة للمقاوالت نعناع مؤسسة/ الى تعدل -  8

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

 ، تاريخ وفي  15602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد نعناع مؤسسة -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  13410 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين مختار صبحى عبدهللا -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  16797 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب محمد محمود السيد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  5691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد ابراهيم السيد السيد -  12

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  15405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم الشحات رجب -  13

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  18220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد ابراهيم لطفى طارق -  14

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  16118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالمعطى حسين فهمى -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  3197 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد علي زينب -  16

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  18380 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سالم حلمى ابراهيم -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  11672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليط السيد محمد حمادة احمد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  16787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين احمد الشبراوى احمد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  12131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيداحمد محمود رحيم عبدالسالم -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  17429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم رمضان سليمان -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  16118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالمعطى حسين فهمى -  22

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  18379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا ذكر محمود محمد سيدال هللا ذكر -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  16375 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالخالق عبدالفتاح السيد هارون -  24

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

 تم  20190728 ، تاريخ وفي  14787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد حرفوش -  25

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  16325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد جوده السيد -  26

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  17013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد يوسف عادل احمد -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  15357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى الوصيفى مصطفى احمد -  28

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  13828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود سنتر -  29

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  11589 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن خالد حسن ايهاب -  30

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 18374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد الششتاوى المنعم عبد هدى -  1

 رمضان احمد السيد احمد/بملك - غريطه ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 18376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الرؤف عبد محمد احمد -  2

 محمود جاد رضا/ملك-المعاهده شارع من المتفرع المردومه الترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 18380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم حلمى ابراهيم -  3

 محمد سالم حلمى/بملك- شبراسندى- محمد حامد عزبه ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 16190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشترى بن مطحن -  4

 شبانه الهادى عبد السيد ممدوح/ ملك - ابوعلم صبرى شارع - النخل حى - السنبالوين/  الى  تعدل

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 16190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشترى محمد احمد السيد محمد يوسف -  5

 شبانه الهادى عبد السيد ممدوح/ ملك - ابوعلم صبرى شارع - النخل حى - السنبالوين/  الى  تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 18379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ذكر محمود محمد السيد هللا ذكر -  6

 محمود محمد السيد محمد/ملك- شبراهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 18378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب رجب رمضان على -  7

 ابراهيم عبدالرسول ابراهيم/ ملك - غزالة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 18381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى شنودة بشاى كرم -  8

 عبدالرحمن السيد فتحى محمد/  ملك - الغالل ساحة شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 18377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد جمال محمد -  9

 عبدالغنى محمد جمال/   ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور محمد معروف احمد -  10

 فرج مندور محمد معروف/ ملك برقين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ محمد رضا مصطفى -  11

 على عبدالمنعم سليم/ملك عزت منشاة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم عيد ابراهيم -  12

 السنبالوين مركز - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم عيد ابراهيم -  13

  31409 تجارى سجل - ابراهيم السيد ابراهيم/  ملك - الخيمة شبرا - بهتيم - الصبر مدينة - سليم صالح شارع 39 ،:   الـتأشير

 الخيمة شيرا غرفة

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر حميدعبدال مطر عبدالناصر -  14

 مطر عبدالحميد مطر ابراهيم/ ملك السالم منشاة - الحطبه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحميد حسن حسام -  15

 سالم طه ابراهيم وائل/ ملك السوعه- النحاس مصطفى شارع2 السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد عبدالقادر مختار -  16

  فرحات اسماعيل احمد نهال/ ملك البيضاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد محمود اميره -  17

 ابراهيم موسى السيد محمود/ملك الوسطى ديو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى جوده حمدى حسن -  18

 موسى محمد عبده طلعت/ ملك الزهايرة طماى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 18391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد السيد نادر -  19

 عبدهللا محمد حامد السيد/ ملك - العز تاج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 18393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد رمضان -  20

 الحديدى محمد الحديدى المتولى/  ملك - الربع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 18392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد -  21

 ابراهيم احمد صبحى محمد/  ملك- السمارة ،:   يرالـتأش

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 18394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمد السيد شيماء -  22

 ابراهيم محمد يوسف اشرف/  ملك - السباخ ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 18398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود لطفى فتحى لطفى -  23

 محمود لطفى فتحى/  ملك - المقاطعة - السرس عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 18395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عرابى السيد صبحية -  24

 الطنطاوى عبدالحى رمزات/  ملك - ظفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 18397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عالم حسنين السباعى -  25

 على يوسف على ممدوح/  ملك - البوهية ترعة شارع - الحوال - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 18396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عطيه محمد رضى -  26

 الشافعى ابراهيم يحيى نبيل/  ملك - غزالة - اباظة عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 18399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه نبيه الطنطاوى زكريا -  27

 ( م.م. ش والمشروعات لالستثمار تى او ام شركة) مصر حديد لسكك القوميه الهيئه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 18400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد رجب محمد -  28

 موسى محمود عبدهللا ليلي/ملك العربيه الوحده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 18401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض السيد وليد -  29

 على عوض السيد محمد/ ملك الوسطى ديو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 18403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالرؤف مصطفى -  30

 الرمادى محمد السيد عثمان/ملك برقين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 18402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل على اسماعيل -  31

 محمد عبدالمعبود حسين احمد/ملك العز تاج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 18404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز عبدالقصود شاكر -  32

 السيد سالم حسنى سالم/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 15745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمزه السيد الشحات وسام -  33

 العوضى محمد اسماعيل صابر/  بملك - السنبالوين مركز - المقاطعه - شبانه عزبة/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 18407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد السعيد مصطفى -  34

 سالم محمود حامد السعيد/  ملك - ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 18405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالفتاح محمد -  35

 محمد حامد عبدالوهاب ايمان/  ملك - كفرالروك ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 18406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود صبرى سناء -  36

 الشربينى محمد رجب ايمن/  ملك - الزهايرة طماى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 18408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى عبدالعزيز عبداللطيف محمد -  37

 حسن متولى محمد عمرو/  ملك - العرب طرانيس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 18413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهدمج احمد حافظ مجدى محمود -  38

 عباس المهدى اعتماد/  ملك- خطاب شارع - صقر عزبة- السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 18414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فريد محمد -  39

 محمد على السيد شربات/  ملك - عبدالعزيز احمد شارع - المعاهدة - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 18409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنب عبده السيد فكرى دعاء -  40

 خليل المتولى النبوى ليلى/  ملك - برهمتوش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 18411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى احمد فكرى رضا -  41

 على منصور رمضان/  ملك - الداللة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 18412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عثمان نوال -  42

 ابراهيم محمد ابراهيم محمد/  ملك - ابوغالى ايمن شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 18410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس يوسف عوض يوسف -  43

 حنا فوزى اوزيس/  ملك - البيضا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عمر ابراهيم عيد -  44

 الجوهرى السيد على على/  ملك - البالمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم على محمد -  45

 عطية ابراهيم السعيد محمد/  ملك - موجة سنترال بجوار - المعاهدة - السنبالوين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب الشربينى عوض محمد -  46

 الشربينى عبدالرازق عبدالعاطى محاسن/  ملك - االمير كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنسيج والغزل والتصدير لالستيراد عبدالهادى -  47

 عنتر محمد عبدالحميد احمد/  ملك - الربع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالرحمن حسن يحى -  48

 خميس عبدالسالم عبدالرحمن حسن/   ملك - الرمزية - عباس عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود تامر -  49

 بشبراسندى الكريم القرات تحفيظ دار/  ملك - شبراسندى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد غنيم احمد عفاف -  50

 ابراهيم محمد عبدهللا محمد/  ملك - صدقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه فايز عبدالعال طارق -  51

 عطيه فايز عبدالعال/  ملك - العز تاج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عطيه نورالدين عطيه امورة -  52

 هالل احمد وسفي احمد/  ملك - ابوعلم صبرى منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 18427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى حسن السيد فاطمة -  53

 سليمان عبدالحميد شوقى/  ملك - الصغير الجامع بجوار - الشهيد - السنبالوين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 18426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محمد وليد -  54

 حسن على محمد جميل/  ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 18424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود حسن حسام محمود -  55

 بدوى محمود حسن/  ملك - البستان شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 18425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد حسين عبدالمنعم السيد -  56

 عبدالعزيز احمد عبدالكريم/  ملك - االورمان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 13931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عمر وفيق وليد -  57

 الشاعر ابراهيم عمر وفيق وليد/  بملك - السنبالوين مركز - شبراهور/الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 13931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجاره العمال الشاعر/  الى تعديل -  58

 الشاعر ابراهيم عمر وفيق وليد/  بملك - السنبالوين مركز - شبراهور/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 عبدالحميد حسن عبدالحميد ايمان/ملك  -محجوب العرب عزبة- المقاطعة ،:   الـتأشير وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 18473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب محمد اسماعيل محمد محمود -  112
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   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 15745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمزه السيد الشحات وسام -  3
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 تاريخ وفي 15602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع وتجارة والتصدير لالستيراد نعناع مؤسسة -  5

 العقارى واالستثمار التسويق عدا ما عامة ومقاوالت هندسى مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  شاطالن تعديل تم20190711

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 7474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان منصور محمد منصور -  6

 سيارات غيار قطع تجارة/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 10282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوي عوض ابراهيم محمد -  7

 لها المنظمه والقرارات القوانين حدود فى التصدير على النشاط قصر:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 18413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد حافظ مجدى محمود -  8

 الغير لدى ولوازمها مواسير تصنيع/ النشاط الى يضاف:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 16787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين احمد الشبراوى احمد -  9

 القوانين فىحدود6المجموعه من36 والفقره19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب/النشاط الى يضاف:  التأشير

 لذلك المنظمه والقرارات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 12131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمود رحيم عبدالسالم -  10

 القوانين حدود فى 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة فيماعدا وتصدير استيراد مكتب/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 لذلك المنظمة والقرارات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 11672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليط السيد محمد حمادة احمد -  11

 جزاره/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 7653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السيد منصور عادل ناصر -  12

 لذلك المظمه والقرارات القوانين حدود فى التصدير على النشاط قصر:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم رمضان سليمان -  13

 وموتوسيكالت توك توك غيار قطع تجارة/على النشاط قصر:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 15764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد احمد السيد محمد -  14

 ارز وضرب طحين ماكينة/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 16626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز فايز اشرف جورج -  15

 نحل عسل تجارة/  يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 16325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد جوده السيد -  16

 والقرارات القوانين حدود فى 6 المجموعة من 36 والفقرة 9 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب/  يضاف

 لذلك المنظمه

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 16017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق صالح مؤسسة الى تعديل -  17

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى التصدير/  على قصرالنشاط:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 16017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد عبدالرازق صالح -  18

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى التصدير/  على قصرالنشاط:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد عبدالقادر مختار -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 18405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالفتاح محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه فايز عبدالعال طارق -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 18439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح محمود رفاعى -  4

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 18456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابوالرايات عبدالموجود اسامه -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم شفيق سامى امل -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 18380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم حلمى ابراهيم -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد محمود اميره -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 18396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عطيه محمد رضى -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه صالح رفعت شعبان -  10

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي الغمرى مرسي جمال الشيماء -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع ابراهيم زغلول محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ فيو 18465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى جمعه فكرى ايهاب -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 18377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد جمال محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور محمد معروف احمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 18411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى احمد فكرى رضا -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود تامر -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدهللا محمد امير -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 18454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات الخبيرى ابراهيم رامى -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 18392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 18406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود صبرى سناء -  21

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 18408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى عبدالعزيز عبداللطيف محمد -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 18442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالغيط حسن محمد ممدوح -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 18455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعودى على فريد رضى سامح -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 18457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد يوسف محمد -  25

 خاص :التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 18398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود لطفى فتحى لطفى -  27

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والنسيج والغزل والتصدير لالستيراد عبدالهادى -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالرحمن حسن يحى -  29

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 18433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى يوسف زكى رفعت محمد ايمان -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 18393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد رمضان -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 18427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى حسن السيد فاطمة -  32

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم عبدالمنعم وفيق محمد احمد -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 18434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عيسي بكر حسام -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 18436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل منجى هالل الشحات -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد رأفت يوسف -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 18397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عالم حسنين السباعى -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 18403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالرؤف مصطفى -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 18410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس يوسف عوض يوسف -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عمر ابراهيم عيد -  40

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جازيه كامل عبدالسالم عبدالمجيد -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 18453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهيب السيد ابراهيم رفعت هشام -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 18460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد راتب محمد محمود -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 18394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمد السيد شيماء -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 18412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عثمان نوال -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب الشربينى عوض محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 18437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الباز السيد محمود -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 18462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى عبدالسميع محمد وجيه -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 18378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب رجب رمضان على -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر عبدالحميد مطر عبدالناصر -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 18391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد السيد نادر -  51

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18421   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عطيه نورالدين عطيه امورة -  52

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر جمعه سرور عبده -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 18435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل طه كامل مصطفى -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم اسماعيل السيد شيماء -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 18399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه نبيه الطنطاوى زكريا -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 18400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد رجب محمد -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 18413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد حافظ مجدى محمود -  58

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 18414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فريد محمد -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه منصور العدل العزب احمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد رمضان عادل محمد -  61

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 18463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح صالح عبده رجب ايمن -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 18464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسنى وليد حسنى -  63

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 18376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الرؤف عبد محمد احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى جوده حمدى حسن -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 18401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض السيد وليد -  66

 خاص: تأشيرال

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 18426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محمد وليد -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 18444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمضان عوض عادل -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبن احمد محمد حسنين محمد -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 18468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد عبدالسالم خالد -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 18395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عرابى السيد صبحية -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 18402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل على اسماعيل -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 18404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز عبدالقصود شاكر -  73

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 18459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق حسن محمد ممدوح -  74

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 18461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود سالم نادية -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 18467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب الباز فؤاد احمد -  76

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 18407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد السعيد مصطفى -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 18424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود حسن حسام محمود -  78

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 18441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الغريب متولى عصام احمد -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 18458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد عبدالسالم زيدان -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عيسى محمود مصطفى -  81

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 18374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد الششتاوى المنعم عبد هدى -  82

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد ابراهيم عيد ابراهيم -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم على محمد -  84

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 18425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد حسين عبدالمنعم السيد -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 18438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى صادق رضا محمد -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 18440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السعيد شاكر احمد -  87

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب محمد اسماعيل محمد محمود -  88

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 18381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى شنودة بشاى كرم -  89

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ محمد رضا مصطفى -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان رجب ابراهيم -  91

 خاص: التأشير

 وفي 18432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات المتكاملة واالعمال العمومية للمقاوالت فياض الدسوقى محمد -  92

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 18466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الددامونى سعد بدوى -  93

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 18379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ذكر محمود محمد السيد هللا ذكر -  94

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحميد حسن حسام -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 18409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنب عبده السيد فكرى دعاء -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 18418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد غنيم احمد عفاف -  97

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 18443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالحميد محمد محمد -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 18452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات احمد اشرف محمد -  99

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

"  للمقاوالت ابوالمعاطى/ "  الى تعدل: الى 16435 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  1

   محمد ابوالمعاطى حسين ابراهيم لصاحبها

 للمقاوالت نعناع مؤسسة/ الى تعدل: الى 15602 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  2

   العامة

   الكهربائية االدوات لتجارة االمانة: الى 18377 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  3

 مؤسسة/ الى التجارية السمه تعديل: الى 14350 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  4

   البناء مواد وتجارة النقل لمقاوالت الجابر

   النور/تجاريه سمه اضافة: الى 17725 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  5

 االخالص/ الى التجارية السمة تعديل: الى 16626 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  6

   النحل عسل وتجارة الديكور واخشاب الغذائيه المواد لتوريدات

 وصيانه لخدمات السعيد/الى تعدل: الى 16476 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  7

   المحمول

   للتصدير االيمان: الى 16017 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  8

   الخردة لتجارة الرحمة: الى 17352 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   5761:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها صالح شبانه فوزي نجالء   - 1

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20190704 تاريخ وفى ،   6603:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه علي حامد رضا محمود شركه   - 2

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من والنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190724 تاريخ وفى ،   15669:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها صادق محمد عبدالعظيم هبه شركة   - 3

 مستحقاتهم الشركاء كافة استالم بعد تصفيتها من واالنتهاء الشركة لفض القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   15669:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  صادق محمد عبدالعظيم ورثة شركة/  الى التجارى االسم تعديل   - 4

 مستحقاتهم الشركاء كافة استالم بعد تصفيتها من واالنتهاء الشركة لفض القيد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20190724

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   409:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها اللحام الدوات فليفل شركه   - 5

 مستحقاته كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 18375، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة هللا عوض ملكة/  المرحومة ورثة مخبز -  1

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190702:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها صالح شبانه فوزي نجالء -  1

5761 

   برقم    20190704:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه علي حامد رضا محمود شركه -  2

6603 

   برقم    20190724:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية  وشركاها صادق محمد عبدالعظيم هبه شركة -  3

15669 

:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية  صادق محمد عبدالعظيم ورثة شركة/  الى التجارى االسم تعديل -  4

 15669   برقم    20190724

   برقم    20190730 : تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاها اللحام الدوات فليفل شركه -  5

409 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 11917   برقم    20190701:  تاريخ ، 1455  2015/07/11-ج  المتولى اسماعيل المتولى خالد -  1

 8482   برقم    20190701:  تاريخ ، 1456  2019/02/07-ج  زاهر محمد محمد احمد عنيات -  2

 10294   برقم    20190702:  تاريخ ، 1461  2017/05/10-ج  ابوالمعاطي محمود طلعت محمد -  3

 2905   برقم    20190703:  تاريخ ، 1482  2017/10/07-ج  للبصريات ماهر احمد مؤسسة -  4

 2905   برقم    20190703:  تاريخ ، 1482  2017/10/07-ج  حسن محمود ماهر احمد -  5

 12131   برقم    20190703:  تاريخ ، 1480  2015/11/28-ج  سيداحمد محمود رحيم عبدالسالم -  6

 8704   برقم    20190703:  تاريخ ، 1473  2019/06/27-ج  عوض محمد محمود عابد -  7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 10922   برقم    20190703:  تاريخ ، 1472  2018/11/23-ج  علي احمد محمد الدسوقي محمد -  8

 2905   برقم    20190703:  تاريخ ، 1481  2017/12/06-ج  حسن محمود ماهر احمد -  9

 2905   برقم    20190703:  تاريخ ، 1481  2017/12/06-ج  للبصريات ماهر احمد مؤسسة -  10

 13032   برقم    20190704:  تاريخ ، 1486  2017/08/09-ج  احمد محمد ودمحم عابد -  11

 12724   برقم    20190707:  تاريخ ، 1496  2017/01/17 - ج  عرفة عزالرجال محمد بليغ -  12

 12724   برقم    20190707:  تاريخ ، 1496  2017/01/17 - ج  العامة والمقاوالت للهندسة النور مكتب -  13

 10543   برقم    20190707:  تاريخ ، 444  2013/01/22 - ج  السيد محمد عبدالحكيم جمال -  14

 2949   برقم    20190707:  تاريخ ، 1501  2017/12/27-ج  حسن محمد محسن سمير -  15

 4338   برقم    20190707:  تاريخ ، 1493  2019/03/04-ج  الطنطاوي محمود الطنطاوي محمود -  16

 1345   برقم    20190707:  تاريخ ، 1498  2005/04/09 - ج  عبده ابراهيم المغاوري ابراهيم -  17

 1345   برقم    20190707:  تاريخ ، 1499  2010/04/09 - ج  عبده ابراهيم المغاوري ابراهيم -  18

 1345   برقم    20190707:  تاريخ ، 1500  2015/04/09 - ج  عبده ابراهيم المغاوري ابراهيم -  19

 5149   برقم    20190708:  تاريخ ، 1505  2009/12/04-ج  عبدالعال السعيد محمد سكينه -  20

 5149   برقم    20190708:  تاريخ ، 1506  2014/12/04-ج  عبدالعال السعيد محمد سكينه -  21

 12993   برقم    20190708:  اريخت ، 1504  2017/07/04-ج  الغريب محمود السعودى سامح -  22

 10981   برقم    20190709:  تاريخ ، 1508  2014/01/15-ج  زغلول عبدالعال ابراهيم جمعه -  23

 10981   برقم    20190709:  تاريخ ، 1509  2019/01/15-ج  زغلول عبدالعال ابراهيم جمعه -  24

 13944   برقم    20190710:  تاريخ ، 1522  2019/06/16 - ج  العشرى محمود عبدالستار حنان -  25

 12576   برقم    20190710:  تاريخ ، 1517  2016/10/11 - ج  عبدالفتاح عبدالفتاح حامد امير -  26

 10693   برقم    20190711:  تاريخ ، 1537  2013/05/21 - ج  بدوي ابراهيم طلعت احمد -  27

 10693   برقم    20190711:  تاريخ ، 1538  2018/05/21 - ج  بدوي ابراهيم طلعت احمد -  28

 8578   برقم    20190711:  تاريخ ، 1536  2019/03/28-ج  حماد متولي احمد فتحية -  29

 4034   برقم    20190711:  تاريخ ، 1526  2019/01/30 - ج  المرسي محمد ابوالفتوح يوسف -  30

 2634   برقم    20190711:  تاريخ ، 1529  2012/09/06- ج  مابراهي الغريب ذكي الغريب -  31

 2634   برقم    20190711:  تاريخ ، 1530  2017/09/06- ج  ابراهيم الغريب ذكي الغريب -  32

 8700   برقم    20190711:  تاريخ ، 1576  2019/06/26-ج  محمود رشوان محمد السيد -  33

 11182   برقم    20190711:  تاريخ ، 1527  2019/06/01 - ج  سالمة عبدهللا محمد ابوالعباس -  34

 8680   برقم    20190714:  تاريخ ، 1539  2019/06/06- ج  محمد خطاب عبدالمحسن احمد -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 13140   برقم    20190714:  تاريخ ، 1555  2017/10/24-ج  المتولى السواح المتولى وليد -  36

 3683   برقم    20190714:  تاريخ ، 1546  2003/10/22 - ج  وانرش احمد خالد -  37

 3683   برقم    20190714:  تاريخ ، 1547  2008/10/22 - ج  رشوان احمد خالد -  38

 3683   برقم    20190714:  تاريخ ، 1548  2013/10/22 - ج  رشوان احمد خالد -  39

 3683   برقم    20190714:  تاريخ ، 1549  2018/10/22 - ج  رشوان احمد خالد -  40

 13410   برقم    20190714:  تاريخ ، 1540  2018/03/26-ج  حسين مختار صبحى عبدهللا -  41

 13931   برقم    20190715:  تاريخ ، 1564  2019/06/03-ج  ابراهيم عمر وفيق وليد -  42

 13931   برقم    20190715:  تاريخ ، 1564  2019/06/03-ج  تجارهال العمال الشاعر/  الى تعديل -  43

 11151   برقم    20190715:  تاريخ ، 1566  2014/04/28 - ج  حسن احمد احمد المهدى -  44

 11151   برقم    20190715:  تاريخ ، 1567  2019/04/28 - ج  حسن احمد احمد المهدى -  45

 11250   برقم    20190715:  تاريخ ، 1557  2019/07/05 - ج  على المتولى محمود رانيا -  46

 7474   برقم    20190715:  تاريخ ، 1558  2012/10/28 - ج  سعفان منصور محمد منصور -  47

 7474   برقم    20190715:  تاريخ ، 1559  2017/10/28 - ج  سعفان منصور محمد منصور -  48

 11853   برقم    20190716:  تاريخ ، 1577  2015/06/1-ج  سالم محمود حعبدالفتا سمير حمادة -  49

 10282   برقم    20190716:  تاريخ ، 1582  2012/05/03-ج  السحراوي عوض ابراهيم محمد -  50

 10282   برقم    20190716:  تاريخ ، 1583  2017/05/03-ج  السحراوي عوض ابراهيم محمد -  51

 10934   برقم    20190716:  تاريخ ، 1578  2013/12/04-ج  عماره علي رمضان ثروت -  52

 10934   برقم    20190716:  تاريخ ، 1579  2018/12/04-ج  عماره علي رمضان ثروت -  53

 10422   برقم    20190716:  تاريخ ، 1585  2012/09/09-ج  السيد احمد عبده يسري -  54

 10422   برقم    20190716:  تاريخ ، 1586  2017/09/09-ج  السيد احمد عبده يسري -  55

 9856   برقم    20190716:  تاريخ ، 1573  2011/08/30-ج  البرعي طلبه الصاوي محاسن -  56

 9856   برقم    20190716:  تاريخ ، 1574  2016/08/30-ج  البرعي طلبه الصاوي محاسن -  57

 3046   برقم    20190717:  تاريخ ، 1587  2018/02/18 - ج  اسماعيل االنصاري يحي محمد -  58

 2327   برقم    20190717:  تاريخ ، 1594  2007/06/01 - ج  عيد محمد هليل عيد -  59

 2327   برقم    20190717:  تاريخ ، 1595  2012/06/01 - ج  عيد محمد هليل عيد -  60

 2327   برقم    20190717:  تاريخ ، 1596  2017/06/01 - ج  عيد محمد هليل عيد -  61

 13653   برقم    20190718:  تاريخ ، 1605  2018/10/03 - ج  يوسف هالل عبدالحليم صالح -  62

 12100   برقم    20190721:  تاريخ ، 1620  2015/11/02-ج  نعناع مرسى عبدالحى نحمدة -  63
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 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 10850   برقم    20190721:  تاريخ ، 1616  2013/09/18-ج  ابراهيم الرفاعي شعبان زينب -  64

 10850   برقم    20190721:  تاريخ ، 1617  2018/09/18-ج  ابراهيم الرفاعي شعبان زينب -  65

 13908   برقم    20190724:  تاريخ ، 1635  2019/05/12-ج  المحنكر محمود السيد محمد على -  66

 3545   برقم    20190724:  تاريخ ، 1624  2003/09/10-ج  السيد علي السيد -  67

 3545   برقم    20190724:  تاريخ ، 1625  2008/09/10-ج  السيد علي السيد -  68

 3545   برقم    20190724:  تاريخ ، 1626  2013/09/10-ج  السيد علي السيد -  69

 3545   برقم    20190724:  تاريخ ، 1627  2018/09/10-ج  السيد علي السيد -  70

 7653   برقم    20190724:  تاريخ ، 1643  2013/02/22-ج  عبدالرحمن السيد منصور عادل ناصر -  71

 7653   برقم    20190724:  تاريخ ، 1644  2018/02/22-ج  عبدالرحمن السيد منصور عادل ناصر -  72

 13748   برقم    20190724:  تاريخ ، 1630  2018/12/18-ج  السيد العدروسى عبدالعزيز خيرى -  73

 11334   برقم    20190724:  تاريخ ، 1641  2014/09/06-ج  على احمد على عماد -  74

 13756   برقم    20190724:  تاريخ ، 1628  2018/12/24-ج  متولى امين عبدالمنعم حمدى الدين صالح -  75

 10694   برقم    20190728:  تاريخ ، 1657  2018/05/21-ج  الشربيني محمد عبدالشافي سحر -  76

 10627   برقم    20190728:  تاريخ ، 1660  2013/03/18-ج  ابراهيم ابراهيم عبدالحميد حسن -  77

 10627   برقم    20190728:  تاريخ ، 1661  2018/03/18-ج  ابراهيم ابراهيم عبدالحميد حسن -  78

 11156   برقم    20190728:  تاريخ ، 1667  2019/05/03-ج  متولى حسانين عبدهللا صبرى -  79

 5352   برقم    20190728:  تاريخ ، 1658  2010/02/29 - ج  الدسوقي محمد السيد مبروك -  80

 5352   برقم    20190728:  تاريخ ، 1659  2015/02/29 - ج  الدسوقي محمد السيد مبروك -  81

 12752   برقم    20190728:  تاريخ ، 1662  2017/02/05-ج  الغندور مصطفى ابراهيم على محمد -  82

 8535   برقم    20190729:  تاريخ ، 1672  2019/03/03-ج  ابراهيم محمد بدران رضا -  83

 13504   برقم    20190729:  تاريخ ، 1673  2018/05/30-ج  لطفى محمد انور عبدهللا -  84

 10998   برقم    20190729:  تاريخ ، 1674  2019/01/22-ج  جمعه عبداللطيف عبدالعظيم عطيه -  85

 11152   برقم    20190731:  تاريخ ، 1692  2019/04/29 - ج  التسليح وحديد اسمنت لتجارة ابوزيد مؤسسة -  86

 11152   برقم    20190731:  تاريخ ، 1692  2019/04/29 - ج  شهاب ابوزيد محمد احمد -  87

 7463   برقم    20190731:  تاريخ ، 1699  2007/10/22 - ج  ابراهيم السيد سعيد ابتسام -  88

 7463   برقم    20190731:  تاريخ ، 1700  2012/10/22 - ج  ابراهيم السيد سعيد ابتسام -  89

 7463   برقم    20190731:  تاريخ ، 1701  2017/10/22 - ج  ابراهيم السيد سعيد ابتسام -  90

 10718   برقم    20190731:  تاريخ ، 1697  2013/06/11-ج  الحسيني حسن سمير طلعت -  91



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 10718   برقم    20190731:  تاريخ ، 1698  2018/06/11-ج  الحسيني حسن سمير طلعت -  92

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8628   برقم    20190701:  تاريخ ، 1452  2014/05/03-ج  وشركاه عباس منير محمد -  1

 8628   برقم    20190701:  تاريخ ، 1453  2019/05/03-ج  وشركاه عباس منير محمد -  2

 5761   برقم    20190702:  تاريخ ، 1463  2010/08/01 - ج  وشريكها صالح شبانه فوزي نجالء -  3

 5761   برقم    20190702:  تاريخ ، 1464  2015/08/01 - ج  وشريكها صالح شبانه فوزي نجالء -  4

 6603   برقم    20190704:  تاريخ ، 1489  2016/08/05 - ج  وشركاه علي حامد رضا محمود شركه -  5

 3310   برقم    20190707:  تاريخ ، 1491  2018/06/07 - ج  وشريكها احمد سيد سليمان علي زينب -  6

    20190707:  تاريخ ، 1491  2018/06/07 - ج  وشريكة محمد محمد اسامه احمد/  الى للشركة التجارى االسم تعديل -  7

 3310   برقم

 6509   برقم    20190729:  تاريخ ، 1679  2016/06/27-ج  وشركاه الشافعي احمد السيد عبدالهادي السيد شركه -  8

 6509   برقم    20190729:  تاريخ ، 1679  2016/06/27-ج  وشركاه الشافعي احمد السيد عبدالهادي السيد شركه -  9

 4771   برقم    20190729:  تاريخ ، 1681  2014/07/21-ج  وشريكه العزب صبحي محمد عماد -  10

 4771   برقم    20190729:  تاريخ ، 1682  2019/07/21-ج  وشريكه العزب صبحي محمد عماد -  11

 7063   برقم    20190730:  تاريخ ، 1683  2017/03/16-ج  وشريكه سليم محمد احمد صالح شركه -  12

 7063   برقم    20190730:  تاريخ ، 1683  2017/03/16-ج  وشريكه سليم محمد احمد صالح شركه -  13

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 4726   برقم    20190728:  تاريخ ، كليا شطبا ارهن شطب تم  االصيل مطاحن شركه -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


