
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجاره عن 19460 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليله احمد احمد الغنى عبد محمود -  1

 العزيز عبد لطفى محمد يسريه بملك دنديط:  بجهة ، الحدايد

 تجاره عن 19477 برقم 20190721 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد خضر السيد السيد -  2

 بدران على السيد محمد بملك دماص:  بجهة ، خرده حديد

 عن 19489 برقم 20190722 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى سليم صادق محمد صالح -  3

 جاد محمد احمد ياسر بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 حالقه صالون عن 19493 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حمدتو شحاته احمد -  4

 مرسى حلمى محمد الرحيم عبد بملك سعيد بور ش من متفرع نعيم ش:  بجهة ،

 عن 19503 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصفتى العاطى عبد العظيم عبد نجوى -  5

 جوده السالم عبد احمد السالم عبد بملك دماص:  بجهة ، المونيوم مصنع

 تصنيع عن 18446 برقم 20190721 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمود محمد فاخر محمد -  6

 جاد محمود محمد فاخر بملك الفرماوى ميت:  بجهة ، شباك و باب اخشاب

 تصنيع عن 18446 برقم 20190721 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمود محمد فاخر محمد -  7

 جاد محمد فاخر ممتاز بملك الفرماوى ميت بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، شباك و باب اخشاب

 19423 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرهمتوشى العفيفى ابراهيم العفيفى كريم -  8

 العفيفى ابراهيم العفيفى بملك الحاجبى:  بجهة ، معادن تشغيل مصنع عن

 و اتيليه عن 19433 برقم 20190709 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى محمد فهمى محمود سهام -  9

 العزاوى محمود محمود خالد بملك اتميده:  بجهة ، حريمى كوافير

 عن 19492 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام محمد ابراهيم محمد عماد -  10

 الشرقاوى الفتاح عبد الدين حسام بملك النور كوم:  بجهة ، وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 عن 19479 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القادر عبد  المعطى عبد جوده سماح -  11

 ابراهيم محمد الرحمن عبد ابراهيم بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة

 ، البقاله تجارة عن 19413 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمد عادل داليا -  12

 زيدان محمد عادل داليا بملك دنديط:  بجهة

 تجاره عن 19421 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو احمد سيد هللا عبد احمد -  13

 الرحمن عبد محمد الرحمن عبد على بملك سرنجا كفر:  بجهة ، موبيالت

 تجاره عن 19421 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو احمد سيد هللا عبد احمد -  14

 الرحمن عبد محمد الرحمن عبد على بملك سرنجا كفر:  بجهة ، موبيالت

 لتجاره مخزن عن 8346 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد احمد سعيد -  15

 السيد الفتاح عبد كمال محمد بملك دقادوس النيل جسر شارع:  بجهة ، السيراميك

 لتجاره مخزن عن 8346 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد احمد سعيد -  16

 على محمد احمد احمد مسعد بملك دمشق شارع بالعنوان رئيسى محل له:  بجهة ، السيراميك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 19435 برقم 20190710 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى المتولى قنديل السيد احمد -  17

 ابراهيم الفتاح عبد مصطفى بملك زغلول سعد:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات كافيه

 مكتب عن 19441 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الشحات مجدى اسالم -  18

 الوكيل عطيه النور عبد حسن بملك دقادوس:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما رحالت

 مواد تعبئه عن 19446 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواله حسين محمد فاطمه -  19

 زيد ابو على حامد على محمود بملك اوليله:  بجهة ، طعام وزيت غذائيه

 ، مكتبه عن 19499 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد السيد رزق محمد رزق -  20

 بدران محمد احمد ابراهيم بملك الغرابلى بجوار سرنجا كفر الطريق على النعمان كفر:  بجهة

 ، بقالة عن 19498 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالعظيم محمد محمد -  21

 النجا ابو حافظ لبيب رضا بملك دماص:  بجهة

 ، ترزى عن 19403 برقم 20190701 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العنانى محمد محمود -  22

 داود محمود محمد محمود بملك بشالوش:  بجهة

 ورشه عن 19454 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه جورجى حبيب -  23

 عطيه جورجى حبيب عطيه بملك محسن ميت:  بجهة ، نجاره

 اصالح ورشه عن 19458 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد طسم محمد نعمه -  24

 الخشاب رزق محمد صالح بملك اتميده:  بجهة ، سيارات

 عن 19467 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد السيد العزيز عبد السيد -  25

 الحميد عبد السيد العزيز عبد رضا بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، وتسمين حالبه مواشى حظيره

 عن 19472 برقم 20190721 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوتيدى عماره ابراهيم الغفار عبد ايناس -  26

 عنان الواحد عبد مصطفى بملك بشال:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 19478 برقم 20190721 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االصور على احمد الرمالى اسماء -  27

 الجندى هللا عوض المغاورى محمود بملك اتميده:  بجهة ، مدعم الى نصف بلدى مخبز

 19417 برقم 20190707 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد محمد عطيه احمد محمد محمد -  28

 الهادى عبد عطيه احمد انوار بشالبملك:  بجهة ،( العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما) مالبس تجاره عن

 تجاره عن 19428 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان طه مصطفى سعيده -  29

 بدير ابراهيم السعيد مسعد بملك النور كوم الجمهوريه شارع:  بجهة ، ومفروشات منظفات

 بيع عن 19443 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمر محمد فتحى محمد احمد سيد -  30

 الجوهرى حسن احمد رجب بملك الحاجبى:  بجهة ، اسمنت

 عن 19482 برقم 20190722 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محروس العال عبد محروس -  31

 رضوان احمد ابراهيم صابر ابراهيم بملك المعصره:  بجهة ، معادن تشكيل ورشه

 عن 19465 برقم 20190717 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمود الفتاح عبد القادر عبد -  32

 محمد محمد السعيد هوانم بملك دنديط:  بجهة ، سباكه معرض

 عن 19480 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف سعيد مصلحى محمد فكرى -  33

 شريف سعيد مصلحى محمد بملك القرشى ميت:  بجهة ، البان منتجات تصنيع

 مصنع عن 19427 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعادن لتشكيل نبهان مصنع -  34

 التليتى احمد سيد السيد السيد بملك البسطويسى شارع:  بجهة ، معادن تشكيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 19440 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وافى احمد السيد محمد السيد هبه -  35

 مصطفى اسماعيل نبيل بملك االشراف تفهنا:  بجهة ، بانواعها اعالف

 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح القادر عبد على الرحيم عبد محمد -  36

 سلطان المنعم عبد العظيم عبد بملك دماص:  بجهة ، مواشى مزرعه عن 13103

 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح القادر عبد على الرحيم عبد محمد -  37

 سلطان العظيم عبد فوزى محمد بملك دماص:  بجهة ، مواشى مزرعه عن 13103

 عن 19448 برقم 20190715 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض الحافظ عبد فتحى محمد -  38

 السيد يوسف السيد عزه بملك هال:  بجهة ، سيارات زيوت تجاره

 19451 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغينى محمد الحميد عبد ابراهيم امير -  39

 محمد الحميد عبد ابراهيم بملك بهيده كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 بجهة ، بقاله عن 19495 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحالوى رزق محمد سعد -  40

 المحالوى رزق محمد سعد محمد بملك مقام سمبو: 

 كوافير عن 19507 برقم 20190725 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصلحى محمد عزت نشوى -  41

 الفيومى وهبه محمد الوهاب عبد بملك اوليله:  بجهة ، اتيليه و سيدات

 مكتب عن 19501 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السعيد حامد السيد -  42

 ابراهيم السعيد حامد بملك الرحمه لمسجد المقابل الشارع اوليله:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 19519 برقم 20190729 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق الحميد عبد سعد محمود مسعد -  43

 بدر عزبه حيرم شارع:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما)  تصدير و استيراد مكتب و معادن تشغيل

 حسانين احمد صالح بملك

 عن 19463 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبده احمد المرسى جهاد -  44

 السيد المصليحى صبرى بملك اوليله:  بجهة ، موز ثالجه

 توزيع عن 19473 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القبانى على محمد مجدى فكريه -  45

 الجندى محمد على حلمى بملك الشريف شارع:  بجهة ، للغير ادويه

 برقم 20190722 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد محمود المعطى عبد العظيم عبد محمد -  46

 الدروتينى الرحمن عبد يوسف اقبال بملك دماص:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن 19486

 عن 19406 برقم 20190702 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمنم فرج الطنطاوى فرج عمرو -  47

 الديب الوهاب عبد جمال بملك سنتماى:  بجهة ، مكتبه

 عن 19409 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى صديق احمد سيد شرين -  48

 الجوهرى الفتاح عبد حسين عادل بملك سنفا:  بجهة ، حبوب تجاره

 تجارة عن 19415 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود محمد احمد احمد -  49

 قنديل السيد طه احمد بملك مقام سمبو:  بجهة ، حدايد

 عن 19436 برقم 20190710 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعادن لتجاره سليمان مؤسسه -  50

 فرج احمد سيد ابراهيم مصطفى نادر بملك المرور خلف عثمان ابو ش:  بجهة ، معادن تجاره

 ورشه عن 19453 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبانه سالم محمد ابراهيم احمد -  51

 سالمه المنعم عبد مسعد سعيد و شبانه سالم محمد ابراهيم بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، رخام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 19515 برقم 20190728 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان زيد ابو رمضان مى -  52

 غانم محمد نصر حسين بملك بشال:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس

 عن 19520 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد ابراهيم عيسى اسماء -  53

 صالح احمد نعمه بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 19471 برقم 20190718 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فنه محمد ابراهيم يحيى محمد امانى -  54

 السباعى القادر عبد السيد بملك الحاجبى جزيره:  بجهة ، سيارات ميكانيكى ورشه

 عن 19475 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الرحمن عبد عطيه اشرف احمد -  55

 عيسى حسن السيد احمد احمد بملك اخطاب طريق دماص:  بجهة ، كرتون تدوير مصنع

 تجاره عن 19476 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم العظيم عبد مجدى محمد -  56

 بيومى حامد رفعت محمد بملك حرب طلعت شارع:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 19517 برقم 20190729 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان صبحى محمد عادل احمد -  57

 محمد ابراهيم سليمان سعيده بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، النقل خدمات مكتب

 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طراد احمد سيد محمد المنعم عبد حموده الدين حسام -  58

 محمد المنعم عبد حموده بملك حيرم محمد شارع:  بجهة ،( خرده تجاره) نوالمعاد الحديد تجاره عن 19488

 ، خرده شونه عن 19416 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشر حلمى السيد محمد -  59

 البدرى سامى محمود اشرف بملك بدر عزبه الثانى البر:  بجهة

 برقم 20190709 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ودنه حسانين العزيز عبد السيد محمد السيد -  60

 حسانين العزيز عبد السيد محمد بملك جصفا:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب عن 19430

 عن 19462 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميدان احمد محمود محمود سمير -  61

 ميدان احمد محمود محمود سمير بملك دقادوس كوبرى اول النور كوم:  بجهة ، خرده تجاره

 ، سرجه عن 19414 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ محمد احمد محمد عمر -  62

 الشيخ عمر نبيل محمد عمر بملك دقادوس الشعراوى االمام شارع:  بجهة

 19445 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد حمدى جمال الرحمن عبد -  63

 النيل ابو محمود لطفى محمد احمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، للرجال الشعر وقص حالقه صالون عن

 عن 19512 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمك هللا عبد العزيز عبد محمد كريم -  64

 فوده على ابراهيم صالح ناصر بملك ناجى ميت:  بجهة ، سياحى عيش مخبز

 معرض عن 19528 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز ذكى فؤاد نصر احمد -  65

 الجواد عبد العاطى عبد محمد احمد بملك الدميرى:  بجهة ، منزليه ادوات

 19456 برقم 20190716 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصف شرف العزيز عبد شرف يوسف -  66

 عامر السيد محمد طارق بملك بركه شارع دقادوس:  بجهة ، خردوات تجاره عن

 عن 19407 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشقر محمد ابراهيم محمد الشيماء -  67

 االشقر محمد ابراهيم محمد بملك سرنجا كفر:  بجهة ، غذائيه سلع تجاره

 عن 19418 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضه ابو محمد السيد محمد احمد -  68

 فضه ابو محمد السيد محمد بملك الشرقى البر:  بجهة ، صاج تجاره

 مكتب عن 19484 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ السيد على الدسوقى ثابت -  69

 الشيخ الرحمن عبد ابراهيم مصطفى هدى بملك بهيده كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت



 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

 مخبز عن 19491 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصاره محمد الحميد عبد انتصار -  70

 طمان السعيد السيد محمود بملك اتميده:  بجهة ،( مطور)مدعم بلدى الى نصف

 بيع عن 19521 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزر محمد حسانين سيد سعده -  71

 محمد الشحات مجدى احمد بملك شقيطه شارع:  بجهة ، مجمده لحوم و دواجن

 تجارة عن 19466 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر الفتاح عبد السيد ماهر -  72

 احمد سيد الشافى عبد اسماعيل عزه بملك سنتماى:  بجهة ، اعالف

 تجاره عن 19408 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى على محمد مصطفى على -  73

 عيسى محمد الرحمن عبد احمد بملك دماص:  بجهة ، وكاوتش بطاريات

 مزرعة عن 19426 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سبع عزب محمد فكرى -  74

 عزب محمد على بملك يعيش ميت:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 19434 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العموميه للتوريدات عزب -  75

 ابراهيم الحميد عبد الدسوقى محمود بملك دنديط:  بجهة ، عموميه توريدات

 تصنيع عن 19432 قمبر 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد حسن محمد حسن -  76

 غريب موافى على محمد بملك يعيش ميت:  بجهة ، حلوى

 عن 19450 برقم 20190715 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى الرحمن عبد الحى عبد شريف -  77

 شومان هالل محمد حسن بملك الجزيره ارض:  بجهة ، كرتون علب تصنيع

 مكتب عن 19496 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجوز الحميد عبد ابراهيم ايمن -  78

 العجوز منصور الحميد عبد ابراهيم خالد بملك بهيده كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 19516 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير احمد محمد صالح رحاب -  79

 محمود على المغاورى محمد سامى بملك حامد محمد ش:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما حريمى مالبس

 و مكتبه عن 19401 برقم 20190701 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق مصطفى محمد محمد -  80

 العزيز عبد محمد فاروق بملك العرنوسى فوزى شارع:  بجهة ، خردوات

 عن 19461 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالق عبد نصر الجواد عبد شعبان -  81

 سالمه السعيد عيسى تغريد بملك نبهان ابو:  بجهة ، معادن تصنيع ورشه

 بقاله عن 19481 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه على طلبه الحكيم عبد هانى -  82

 على طلبه الحكيم عبد السيد بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، تموينيه

 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعى محمد محمود المنعم عبد الدين بهاء -  83

 حسين احمد محمود احمد بملك بهيده كفر:  بجهة ،( االنترنت خدمات عدا فيما)واكسسوارات كمبيوتر اجهزه تجاره عن 19405

 19424 برقم 20190708 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العال ابو ابراهيم الدين صالح ابراهيم -  84

 على العال ابو ابراهيم الدين صالح محمد بملك النعيم كفر:  بجهة ، تموينيه بقاله عن

 عن 19438 برقم 20190711 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد سالم الوهاب عبد محمد -  85

 سالم محمد سالم الوهاب عبد بملك المعاهده ش اوليله:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 تجارة عن 19449 برقم 20190715 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى على محمد على شيماء -  86

 الديب طلبه ابراهيم طلبه محمد بملك المقدام كفر:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  حريمى جاهزه مالبس



 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

 و نشر عن 19504 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضه محمد التهامى احمد محمد -  87

 ميت:  بجهة ،(  المصاحف و الدينيه الكتب و المجالت و الصحف اصدار عدا فيما االنترنت خدمات عدا فيما)  كتب توزيع

 فضه محمد التهامى احمد بملك الفرماوى

 19506 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرخاوى محمد الجواد عبد صالح السيد -  88

 الرخاوى محمد الجواد عبد صالح بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت مكتب عن

 عن 19530 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غاليه احمد ابراهيم محمد ابراهيم -  89

 خيال محمد الخير ابو ابراهيم بملك هبهيد كفر:  بجهة ، مزارع ومستلزمات وحبوب اعالف تجاره

 ورشة عن 19485 برقم 20190722 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج حسن السعيد حسن ياسر -  90

 النور ابو السيد هانى بملك انور ش:  بجهة ، معادن تشغيل

 عن 19411 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى التهامى المحمدى احمد محمود -  91

 عالم هللا عبد السيد بملك الحاجبى:  بجهة ، 6 المجموعه من36 والفقره19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 عن 19494 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع المجيد عبد ابراهيم يحيى احمد -  92

 الطوخى عباس رضا محمد محمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، نقل مكتب

 عن 19502 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زينه ابراهيم على على الرحمن عبد -  93

 المر حسن حسين حسن خالد بملك عرابى احمد شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 19522 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدروتينى احمد العظيم عبد العدوى سعاد -  94

 كمونه احمد احمد هند بملك دماص:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 تجارة عن 19532 برقم 20190731 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى عطيه محمد ربيع شرين -  95

 معبد السيد حسن بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 19464 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عصفور العزيز عبد احمد فؤاد ابراهيم -  96

 قدح عطيه محمد على السيد بملك محسن ميت:  بجهة ، وصيانه نظافه خدمات مكتب

 مصنع عن 19469 برقم 20190718 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهدان محمد على السيد ربيع -  97

 ياسين احمد مختار احمد بملك النور كوم:  بجهة ، معادن تشغيل

 تجاره عن 19474 برقم 20190721 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا محمد محمد البالسى محمد -  98

 حشيش محمد الحليم عبد محمد بملك مقام سمبو:  بجهة ، فاكهه

 مكتب عن 19490 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس عزمى نبيل عزمى -  99

 غطاس عزمى نبيل عزمى بملك دقادوس:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 بقاله عن 19483 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد على محمود امانى -  100

 العشرى العزيز عبد محمد محمد رحاب بملك دماص:  بجهة ، تموينيه

 بالى عن 19437 برقم 20190710 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى طلبه صالح صبرى -  101

 حمدى خالد بملك عرابى احمد شارع:  بجهة ،( وبارده ساخنه مشروبات)وكافيه االنترنت عدا وفيما التلفيزيون طريق عن ستايشن

 جويله على فاروق سامح- شادوف احمد السيد

 عن 19447 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالطه يوسف احمد شحته محمد -  102

 الغنى عبد احمد الغنى عبد الغنى عبد بملك دماص:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 محل عن 19500 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر حمد حمدى مسعد عالء -  103

 السيد محمد محمد ذكرى بملك الرحمانيه:  بجهة ، سيارات وبطاريات كاوتش بيع



 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

 عن 19514 برقم 20190728 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد المتولى على محمد -  104

 السكرى العظيم عبد عزت عزت بملك سنفا:  بجهة ، بقالة سرجه

 عن 19518 برقم 20190729 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون الشحات محمد الدين حسام -  105

 هارون فرج محمد الشحات محمد بملك دنديط:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)  كمبيوتر غيار قطع تجارة

 سيبر عن 19523 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان السيد كمال احمد كمال -  106

 جوهر محمد هند بملك مقام سمبو:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما التلفزيون شاشات طريق عن كمبيوتر اجهزه وتجاره

 19404 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى اللطيف عبد الحى عبد اللطيف عبد -  107

 عبده محمد فتحى نجيه بملك دماص:  بجهة ، اعالف تجارة عن

 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل على الفتاح عبد توحيد محمد شريف -  108

 الغنى عبد معوض يحى بملك العز ميت كفر:  بجهة ،( العسكريه المهمات االحذيه عدا فيما) احذيه تصنيع ورشه عن 19459

 عن 19452 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عطيه يوسف ناجى فادى -  109

 عطيه عزيز وجيه فيفى بملك تادرس سليمان كفر:  بجهة ، شانليا مصنع

 عن 18345 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التطاوى محمد السيد السيد ضياء -  110

 عيسى محمد حافظ سعد بملك دماص:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب

 عن 18345 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التطاوى محمد السيد السيد ضياء -  111

 عيسى حسين محمد بملك دماص بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب

 19487 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى السعيد العظيم عبد شوقى اسالم -  112

 درباله محمود عادل بملك دماص:  بجهة ، وصاج معادن تجارة عن

 19429 برقم 20190709 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسانين غريب جمال نورهان -  113

 محمد حسانين غريب جمال بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، مجمده اسماك و لحوم بيع عن

 تصليح محل عن 19444 برقم 20190711 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنبر محمد نبيل رضا -  114

 محمد محمود صالح هاله بملك دنديط:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  مالبس

 بيع عن 19505 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ونيس رياض لبيب يسرى -  115

 رياض لبيب ومالك رياض لبيب وائل بملك سليم والسلطان البنا حسن شارع:  بجهة ، الدواجن

 عن 19513 برقم 20190728 فى قيد ، 90000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد الرحيم عبد محمد احمد -  116

 جابر احمد زوزو بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، طعميه و فول مطعم

 عن 19531 برقم 20190731 فى يدق ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب متولى احمد محمود ملكه -  117

 زيد ابو الجواد عبد زينب بملك بشال:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما مالبس تجاره

 19457 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزازى على العزب محمد القادر عبد -  118

 العزازى العزب على العزب محمد بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)  الكترونيات برمجه مكتب عن

 مكتب عن 19468 برقم 20190718 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد احمد عزت احمد -  119

 الشين محمد القادر عبد ناديه بملك الدبونيه:  بجهة ، تصدير

 عن 19470 برقم 20190718 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى طه محمد محمد والء -  120

 ابراهيم يحيى محمد سمير بملك الحاجبى جزيره:  بجهة ، خراطه ورشه

 عن 19412 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى حسن فهمى فهمى محمد -  121

 الكحكى مصطفى الخالق عبد بملك السادات جيهان مدرسه بجوار الفلوجا ابطال شارع:  بجهة ، اسماك شوايه



 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

 تجارة عن 19422 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدعوض عيسى ابراهيم -  122

 لطفى نصر لطفى محمد بملك صيدناوى امام المحطه شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تجارة عن 19422 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدعوض عيسى ابراهيم -  123

 لطفى نصر لطفى محمد بملك صيدناوى امام المحطه شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 19431 برقم 20190709 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد رجب عادل محمد -  124

 البنا ابراهيم حسين حسين رافت والء بملك عفان بن عثمان شارع الجزيره ارض:  بجهة ، شمبر تصنيع

 عن 19439 برقم 20190711 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين متولى محمود عادل محمود -  125

 عثمان السيد محمد حمدى بملك الجزيزه ارض:  بجهة ، معادن تشغيل

 برقم 20190711 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوربجى المعبود عبد المعاطى ابو السيد -  126

 المعبود عبد المعاطى ابو صبرى بملك يوليو 26 ش:  بجهة ، وطعميه فول مطعم عن 19442

 19508 برقم 20190725 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى عطيه ابراهيم عاطف سليمان -  127

 الشناوى عطيه ابراهيم المتولى بملك اتميده:  بجهة ، صناعيه منظفات تجاره عن

 تشكيل عن 19511 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  دويدار حافظ حافظ محمد -  128

 دويدار حافظ حافظ بملك النور كوم:  بجهة ، بالليزر اخشاب وتقطيع

 عن 19524 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف محمد احمد ابراهيم محمد -  129

 الحميد عبد السيد ابراهيم ساميه بملك بهيده كفر:  بجهة ، مواشى مزرعه

 عن 19529 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب محمد احمد محمد محمود -  130

 ميخائيل الملك عبد عادل رفقه بملك حافظ شارع 12:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 19400 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبكه محمد السعيد محمد السعيد -  131

 رواش ابو السيد محمد مسعد/بملك الشافعى االمام شارع:  بجهة ، بويات تجاره

 ، لب مقله عن 19455 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد زيد ابو بكر ابو محمد -  132

 السيد زيد ابو بكر ابو بملك(  المحطه شارع)  سالم صالح شارع:  بجهة

 عن 19402 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى سليمان عبده سمير احمد -  133

 العشرى سليمان عبده سمير محمد/بملك دماص:  بجهة ، مواشى مزرعه

 تجاره عن 19410 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنا على احمد حسن ساميه -  134

 هللا عبد محمد توفيق رضا بملك دماص:  بجهة ، حبوب

 تجارة عن 19420 برقم 20190707 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حسن محمد حسن -  135

 احمد حامد هللا عبد بملك النعيم كفر منصور شارع:  بجهة ، صناعيه منظفات

 عن 19419 برقم 20190707 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى مسلم ابو الشحات نجالء -  136

 سعيد احمد حامد هللا عبد بملك االسالم فجر مسجد قبل منصور ش النعيم كفر:  بجهة ، مكتبه

 عن 19425 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طراد ابو محمد عطيه هللا عبد هبد -  137

 طراد محمد عطيه محمد متولى بملك مراد عزبه:  بجهة ، معادن تشكيل ورشه

 ، بقالة عن 19497 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد الهوارى سعيد هيسم -  138

 عريضه سعيد الهوارى سعيد بملك دنديط:  بجهة

 عن 19510 برقم 20190725 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل محمد السعيد مصطفى محمد -  139

 الحافظ عبد السيد عمر امال بملك القنطره حى اتميده:  بجهة ، مشويات مطعم



 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

 تجاره عن 19526 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه على ابراهيم حماده ابراهيم -  140

 طه على ابراهيم حماده بملك زغلول سعد:  بجهة ، قماش

 عن 19527 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان السيد محمد حمدى محمد -  141

 عثمان السيد محمد حمدى بملك العام المستشفى خلف:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  متكامله مقاوالت شركه  ،  شركة   شريكه و احمد هللا عبد احمد السعيد شركه -  1

 احمد هللا عبد احمد احمد بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت شركه عن ، 19525 برقم 20190730

  متكامله مقاوالت شركه  ،  شركة(    شريكه و شعير على حافظ السيد مصطفى)  المتكامله للمقاوالت المصطفى شركه -  2

 على على بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت شركه عن ، 19509 برقم 20190725 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 عطيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   3532:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد صابر مجدى   - 1

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 تم   20190702 تاريخ وفى ،   17275:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد   - 2

 المحل بهذا للتجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   11794:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفخرانى العزيز عبد الفتاح عبد محمود طه   - 3

 النشاط بهذا التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   3268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود محرم الحميد عبد   - 4

 التجاره التاجر اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   6872:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين نصر الحميد عبد سعد صالح   - 5

 التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   1629:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان على المطلب عبد محمد   - 6

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   8469:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد  هللا عوض الخالق عبد فهيمه   - 7

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   3193:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الحافظ عبد محمود نوال   - 8

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   17096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جليله منصور محمد منصور نشأت   - 9

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   16031:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطانه محمد احمد فتحى نجالء   - 10

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   9721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حطبه حسنين ابراهيم حمدى ايهاب   - 11

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   16675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فاضل الفتوح ابو جوده احمد   - 12

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   15790:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهاب مصطفى محمد الشحات السعيد   - 13

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   7218:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العادلى محمد محمود عدلى محمد   - 14

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   14529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على طلبه الحكيم عبد مشير   - 15

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   10796:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحجار احمد محمد السيد رضا   - 16

 التجاره التاجر العتزال المحو تم  السجل

 تم   20190715 تاريخ وفى ،   17331:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهيم اسماعيل حمدى ساره   - 17

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   8627:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر عطيه محمد عطيه هانم   - 18

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   11177:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عكاشه متولى جابر احمد   - 19

 التجاره العتزال القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   15725:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد احمد فؤاد امانى   - 20

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   15756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين العزيز عبد محمد العزيز عبد محمد   - 21

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   11305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محرم محمد الحى عبد احمد ايمان   - 22

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   10885:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سليم الفتاح عبد ساميه   - 23

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   16833:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البهوتى محمد محمد طاهر احمد   - 24

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   3416:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود العزب العزيز عبد حمدى   - 25

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   2319:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشحات موسى العظيم عبد محمد   - 26

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم   20190718 تاريخ وفى ،   2117:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباقى عبد جمعه احمد هللا عبد سامى   - 27

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   10112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض هللا جاب مختار خالد   - 28

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم   20190721 تاريخ وفى ،   12265:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كفافى محمد  السعيد القادر عبد هند   - 29

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   4195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزب العزيز عبد هللا عبد تهانى   - 30

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   3453:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور توفيق محمد محمود   - 31

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   8347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكحكى حافظ القادر عبد فتحى   - 32

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   9338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور هاشم ابو فكرى محسن   - 33

 المحل بهذا التجاره عتزال ال الفرع شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   14018:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القاضى الرحمن عبد احمد احمد   - 34

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   8560:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد الرحمن عبد ابراهيم   - 35

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   12592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البهنسى على محمد السيد محمود   - 36

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   7120:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشره على مصطفى شاديه   - 37

 التجاره العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   4721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المطلب عبد احمد العظيم عبد   - 38

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   18464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزازى السيد صالح ايمن   - 39

 التجاره العتزال القيد محو تم

 تم   20190724 تاريخ وفى ،   13849:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البهوتى محمد محمد طاهر ابراهيم   - 40

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   2461:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مراد عالم محمد   - 41

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال دالقي

  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   2669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قاسم على محمد محمد صفيه   - 42

 نهائيا لتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم



 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

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   7799:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده ابراهيم امين شفيق امينه   - 43

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم   20190728 تاريخ وفى ،   17792:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البغدادى حسن ماجد ابو مجدى عصام   - 44

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   3074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريفه ابو على نجاح احمد   - 45

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   16094:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى مهدى هاشم رضا سامح   - 46

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   15148:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنفى حامد امام السيد ايمان   - 47

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم   20190729 تاريخ وفى ،   2285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى يحيى الزنفلى محمد مصطفى   - 48

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   10167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العسران محمد الحميد عبد جالل   - 49

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاه القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   16681:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل نبيه مختار رضا   - 50

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   7018:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجمى محمد سمير انور   - 51

 تعالى هللا رحمه الى التاجر لوفاه القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   13880:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليوه طلبه مصطفى احمد   - 52

 المحل بهذا التجاره العتزال القيد هذا محو تم

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   11085:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التصدير و لالستيراد معبد مؤسسة   - 53

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   3028:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصياد على متولى سعد   - 54

 التجاره العتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   14685:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج ابراهيم احمد على وفاء   - 55

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  19231 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد الصادق محمد محمد عنانى -  1

  جنيه  125000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  11794 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفخرانى العزيز عبد الفتاح عبد محمود طه -  2

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



 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،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  11252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد علوان السيد احمد -  3

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  12246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد السعيد محمد -  4

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  8277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطر حافظ مايزغازى -  5

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20190710 ، تاريخ وفي  18858 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصفتى العاطى عبد مصطفى مصطفى العاطى عبد -  6

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  15317 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عقل عطيه فتحى العال عبد -  7

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  2348 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى السيد محمود هشام -  8

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  17004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غالى على عطيه احمد فتحى -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  19343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادر عبد ماهر سعيد اسالم -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  17918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان سليمان احمد محمد احمد -  11

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

 المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  14425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جالوس احمد ابراهيم مصطفى احمد -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  19217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر حسنى جمال اسالم -  13

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  16778 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمد حسن السالم عبد مصطفى -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  19402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى سليمان عبده سمير احمد -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  14389 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد على ابراهيم ابراهيم رامى -  16

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

 تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  14007 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حطب ابو على المقصود عبد اسماعيل احمد -  17

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  9951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغريب الفتاح عبد حلمى خالد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  19013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جادو شحاته فهمى فؤاد محمد -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  11169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على رفاعى محمود -  20

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 ، تاريخ وفي  11169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التصدير و لالستيراد رفاعى  مؤسسه الى التجارى االسم تعديل تم -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  19478 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االصور على احمد الرمالى اسماء -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  12246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد السعيد محمد -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  16542 برقم قيده سبق ،، دفر تاجر  الفقى عليوه السيد فوزى مصطفى -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  18254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى حسين جمال محمد -  25

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  13805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس محمد محمد السعيد يحيى محمود -  26

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  14293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو حسين محمود السيد -  27

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  13880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عليوه طلبه مصطفى احمد -  28

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  7570 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اماره ابراهيم الغنى عبد لطفى محمد -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  12293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدوى السيد احمد السيد سعد -  30

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  18936 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عطيه محمد السيد -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  9752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد سالم عزب على -  32

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه محمد السعيد محمد السعيد -  1

  رواش ابو السيد محمد مسعد/بملك الشافعى االمام شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 15493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  2

 السيد مسلم ابو جوده محمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى سليمان عبده سمير احمد -  3

  العشرى سليمان عبده سمير محمد/بملك دماص ،:   الـتأشير وصف



 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 20190701 تاريخ وفي 19403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العنانى محمد محمود -  4

 داود محمود محمد محمود بملك بشالوش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق مصطفى محمد محمد -  5

 العزيز عبد محمد فاروق بملك العرنوسى فوزى شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى اللطيف عبد الحى عبد اللطيف عبد -  6

 عبده محمد فتحى نجيه بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 19405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد محمود المنعم عبد الدين بهاء -  7

 حسين احمد محمود احمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 17275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس العال عبد محمد هللا عبد محمد هللا عبد -  8

 المودع التاشير طلب بموجب 2019/04/09 فى 1087 برقم المودع االخر الرئيسى المحل شطب تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 2019/07/02 فى 1791 برقم

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 19406    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، النمنم فرج الطنطاوى فرج عمرو -  9

 الديب الوهاب عبد جمال بملك سنتماى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 19407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشقر محمد ابراهيم محمد الشيماء -  10

 االشقر محمد ابراهيم محمد بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى على محمد مصطفى على -  11

  عيسى محمد الرحمن عبد احمد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 11794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى العزيز عبد الفتاح عبد محمود طه -  12

 مراد احمد محمد نعمه بملك النيل جسر شارع من مراد شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 11794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى العزيز عبد الفتاح عبد محمود طه -  13

 1802 رقم التاشير طلب بموجب 2015/10/21 فى 1962 برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 2019/07/03 فى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا على احمد حسن ساميه -  14

 هللا عبد محمد توفيق رضا بملك دماص ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى صديق احمد سيد شرين -  15

  الجوهرى الفتاح عبد حسين عادل بملك سنفا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19370    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، عليوه المولى عبد العليم عبد خالد -  16

 الغمرى احمد احمد فاطمه بملك النعيم كفر الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى التهامى المحمدى احمد محمود -  17

  عالم هللا عبد السيد بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن فهمى فهمى محمد -  18

 الكحكى مصطفى الخالق عبد بملك السادات جيهان مدرسه بجوار الفلوجا ابطال شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد عادل داليا -  19

 زيدان محمد عادل داليا بملك دنديط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 19414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد احمد محمد عمر -  20

 الشيخ عمر نبيل محمد عمر بملك دقادوس الشعراوى االمام شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 7719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وحش امين امين عزيزه -  21

 العيسوى الحميد عبد سالم الحميد عبد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 19415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود محمد احمد احمد -  22

 قنديل السيد طه احمد بملك مقام سمبو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدعوض عيسى ابراهيم -  23

  لطفى نصر لطفى محمد بملك صيدناوى امام المحطه شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرهمتوشى العفيفى ابراهيم العفيفى كريم -  24

 العفيفى ابراهيم العفيفى بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد عطيه احمد محمد محمد -  25

 الهادى عبد عطيه احمد انوار بشالبملك ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى مسلم ابو الشحات نجالء -  26

 سعيد احمد حامد هللا عبد بملك االسالم فجر مسجد قبل منصور ش النعيم كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد سيد هللا عبد احمد -  27

 الرحمن عبد محمد الرحمن عبد على بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد سيد هللا عبد احمد -  28

 الرحمن عبد محمد الرحمن عبد على بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشر حلمى السيد محمد -  29

 البدرى سامى محمود اشرف بملك بدر عزبه الثانى البر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضه ابو محمد السيد محمد احمد -  30

 فضه ابو محمد السيد محمد بملك الشرقى البر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسن محمد حسن -  31

  احمد حامد هللا عبد بملك النعيم كفر منصور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 6216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليله رمضان ابراهيم فهمى -  32

 ابراهيم فهمى بملك المطورين بمنطقه 64رقم قطعه السادات مدينه المنوفيه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

  منوف 23402 برقم وقيد - جليله ابراهيم رمضان

 تم 20190708 تاريخ وفي 6216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد جليله جعله و التجارى االسم تعدل -  33

 المطورين بمنطقه 64رقم قطعه السادات مدينه المنوفيه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  منوف 23402 برقم وقيد - جليله ابراهيم رمضان ابراهيم فهمى بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 19428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان طه مصطفى سعيده -  34

  بدير ابراهيم السعيد مسعد بملك النور كوم الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 19427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتشكيل نبهان مصنع -  35

 التليتى احمد سيد السيد السيد بملك البسطويسى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 17819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفه محمد محمود -  36

 اجا 22352 برقم قيد و 1458 برقم اودع فوده السعيد ذكى وسام بملك فيشابنا اجا بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 19168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس صابر مالك ريهام -  37

 محمد السيد وائل بملك المقدام كفر حنين عزبه الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 19425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طراد ابو محمد عطيه هللا عبد هبد -  38

 طراد محمد عطيه محمد متولى بملك مراد عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 19424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العال ابو ابراهيم الدين صالح ابراهيم -  39

  على العال ابو ابراهيم الدين صالح محمد بملك النعيم كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  40

  السيد الفتاح عبد كمال محمد بملك دقادوس النيل جسر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  41

 على محمد احمد احمد مسعد بملك دمشق شارع بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 19426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع عزب محمد فكرى -  42

  عزب محمد على بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 8346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  43

 السيد الفتاح عبد كمال محمد بملك دقادوس النيل جسر شارع بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد فهمى محمود سهام -  44

 العزاوى محمود محمود خالد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد حسن محمد حسن -  45

 غريب موافى على محمد بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد رجب عادل محمد -  46

  البنا ابراهيم حسين حسين رافت والء بملك عفان بن نعثما شارع الجزيره ارض ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودنه حسانين العزيز عبد السيد محمد السيد -  47

 حسانين العزيز عبد السيد محمد بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 19429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسانين غريب جمال نورهان -  48

 محمد حسانين غريب جمال بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 13103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح القادر عبد على الرحيم عبد محمد -  49

 سلطان المنعم عبد العظيم عبد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 13103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح القادر عبد على الرحيم عبد محمد -  50

 سلطان العظيم عبد فوزى محمد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 19437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى طلبه صالح صبرى -  51

  جويله على فاروق سامح- شادوف احمد السيد حمدى خالد بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 19436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتجاره سليمان مؤسسه -  52

 فرج احمد سيد ابراهيم مصطفى نادر بملك المرور خلف عثمان ابو ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 13103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح القادر عبد على الرحيم عبد محمد -  53

 سلطان المنعم عبد العظيم عبد بملك دماص بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 19434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات عزب -  54

  ابراهيم الحميد عبد الدسوقى محمود بملك دنديط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 19435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى المتولى قنديل السيد احمد -  55

  ابراهيم الفتاح عبد مصطفى بملك زغلول سعد ،:   الـتأشير وصف



 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

،  لعنوانا تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 12163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تحفه منصور ابراهيم على امال -  56

 من اعتبارا قربه عطيه محمد اشرف بملك الغربيه محافظه سمنود مركز العزيزيه بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

2018/9/1 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 14869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد العزيز عبد ليلى -  57

  ناجى ميت/ هندى محمد حسن متولى حسن الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشحات مجدى اسالم -  58

  الوكيل عطيه النور عبد حسن بملك دقادوس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 12304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا عوض الدسوقى ابراهيم رضا -  59

 سنتماى الشاعر مختار محمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وافى احمد السيد محمد السيد هبه -  60

 مصطفى اسماعيل نبيل بملك االشراف تفهنا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين متولى محمود عادل محمود -  61

 عثمان السيد محمد حمدى بملك الجزيزه ارض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنبر محمد نبيل رضا -  62

 محمد محمود صالح هاله بملك دنديط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمد فتحى محمد احمد سيد -  63

  الجوهرى حسن احمد رجب بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم الوهاب عبد محمد -  64

  سالم محمد سالم الوهاب عبد بملك المعاهده ش اوليله ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 19442    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، الشوربجى المعبود عبد المعاطى ابو السيد -  65

 المعبود عبد المعاطى ابو صبرى بملك يوليو 26 ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 19446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله حسين محمد فاطمه -  66

 زيد ابو على حامد على محمود بملك اوليله ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 19445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد حمدى جمال الرحمن عبد -  67

  النيل ابو محمود لطفى محمد احمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 19447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالطه يوسف احمد شحته محمد -  68

  الغنى عبد احمد الغنى عبد الغنى عبد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 19452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عطيه يوسف ناجى فادى -  69

 عطيه عزيز وجيه فيفى بملك تادرس سليمان كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 19448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض الحافظ عبد فتحى محمد -  70

 السيد يوسف السيد عزه بملك هال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 19453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه سالم محمد ابراهيم احمد -  71

 سالمه المنعم عبد مسعد سعيد و شبانه سالم محمد ابراهيم بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 19451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغينى محمد الحميد عبد ابراهيم امير -  72

  محمد الحميد عبد ابراهيم بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 1776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد ابراهيم محمد امجد -  73

 عبد المقصود عبد جالل سماح بملك  ياسين جمال لفيال المقابله الحاره الخزان شارع غمر ميت الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 2017/11/1 من اعتبارا المقصود

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 19449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى على محمد على شيماء -  74

 الديب طلبه ابراهيم طلبه محمد بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 19450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى الرحمن عبد حىال عبد شريف -  75

  شومان هالل محمد حسن بملك الجزيره ارض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 19454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه جورجى حبيب -  76

 عطيه جورجى حبيب عطيه بملك محسن ميت ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 19459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحذيه لتصنيع فاضل مؤسسه الى التجارى االسم تعديل تم -  77

 الغنى عبد معوض يحى بملك العز ميت كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 19459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل على الفتاح عبد توحيد محمد شريف -  78

 الغنى عبد معوض يحى بملك العز ميت كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 19457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى على العزب محمد القادر عبد -  79

 العزازى العزب على العزب محمد بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 19458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طسم محمد نعمه -  80

 الخشاب رزق محمد صالح بملك اتميده ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 19456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف شرف العزيز عبد شرف يوسف -  81

  عامر السيد محمد طارق بملك بركه شارع دقادوس ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 19455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد زيد ابو بكر ابو محمد -  82

 السيد زيد ابو بكر ابو بملك(  المحطه شارع)  سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد نصر الجواد عبد شعبان -  83

 سالمه السعيد عيسى تغريد بملك نبهان ابو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميدان احمد محمود محمود سمير -  84

 ميدان احمد محمود محمود سمير بملك دقادوس كوبرى اول النور كوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليله احمد احمد الغنى عبد محمود -  85

  العزيز عبد لطفى محمد يسريه بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمود الفتاح عبد القادر عبد -  86

 محمد محمد السعيد مهوان بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور العزيز عبد احمد فؤاد ابراهيم -  87

 قدح عطيه محمد على السيد بملك محسن ميت ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر الفتاح عبد السيد ماهر -  88

 احمد سيد الشافى عبد اسماعيل عزه بملك سنتماى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبده احمد المرسى جهاد -  89

 السيد المصليحى صبرى بملك اوليله ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 19467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد السيد العزيز عبد السيد -  90

 الحميد عبد السيد العزيز عبد رضا بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 18345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التطاوى محمد السيد السيد ضياء -  91

  عيسى محمد حافظ سعد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 18345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التطاوى محمد السيد السيد ضياء -  92

  عيسى حسين محمد بملك دماص بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 19471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فنه محمد ابراهيم يحيى محمد امانى -  93

 السباعى القادر عبد السيد بملك الحاجبى جزيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 19469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهدان محمد على السيد ربيع -  94

 ياسين احمد مختار احمد بملك النور كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 19468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد عزت احمد -  95

 الشين محمد القادر عبد اديهن بملك الدبونيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 19470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى طه محمد محمد والء -  96

 ابراهيم يحيى محمد سمير بملك الحاجبى جزيره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 18345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التطاوى محمد السيد السيد ضياء -  97

  عيسى محمد حافظ سعد بملك دماص بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الرحمن عبد عطيه اشرف احمد -  98

 عيسى حسن السيد احمد احمد بملك اخطاب طريق دماص ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوتيدى عماره ابراهيم الغفار عبد ايناس -  99

 عنان الواحد عبد مصطفى بملك بشال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم العظيم عبد مجدى محمد -  100

 بيومى حامد رفعت محمد بملك حرب طلعت شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد خضر السيد السيد -  101

  بدران على السيد محمد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى على محمد مجدى فكريه -  102

 الجندى محمد على حلمى بملك الشريف شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 18446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمود محمد فاخر محمد -  103

 جاد محمود محمد فاخر بملك الفرماوى ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 18446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمود محمد فاخر محمد -  104

 جاد محمد فاخر ممتاز بملك الفرماوى ميت بالعنوان رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد البالسى محمد -  105

  حشيش محمد الحليم عبد محمد بملك مقام سمبو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصور على احمد الرمالى اسماء -  106

  الجندى هللا عوض المغاورى محمود بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 16778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد حسن السالم عبد مصطفى -  107

  بدوى حسن السالم عبد احمد بملك دنديط الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 18446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمود محمد فاخر محمد -  108

 جاد محمود محمد فاخر بملك الفرماوى ميت بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 14979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه الفتاح عبد العظيم عبد على محمد -  109

  زغلول السيد اسامه/ بملك المقابر ش دقادوس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محروس العال عبد محروس -  110

 رضوان احمد ابراهيم صابر ابراهيم بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190722 تاريخ وفي 19486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد محمود المعطى عبد العظيم عبد محمد -  111

 الدروتينى الرحمن عبد يوسف اقبال بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على محمود امانى -  112

 العشرى العزيز عبد محمد محمد رحاب بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حسن السعيد حسن ياسر -  113

 النور ابو السيد هانى بملك انور ش ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد  المعطى عبد جوده سماح -  114

  ابراهيم محمد الرحمن عبد ابراهيم بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 9338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور هاشم ابو فكرى محسن -  115

 2012/12/9 فى1400 برقم المودع محمد صبرى مها بملك خالد ابو ميت بناحيه الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف سعيد مصلحى محمد فكرى -  116

 شريف سعيد مصلحى محمد بملك القرشى ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ السيد على الدسوقى ثابت -  117

 الشيخ الرحمن عبد ابراهيم مصطفى هدى بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه على طلبه الحكيم عبد هانى -  118

 على طلبه الحكيم عبد السيد بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190722 تاريخ وفي 19488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طراد احمد سيد محمد المنعم عبد حموده الدين حسام -  119

 محمد المنعم عبد حموده بملك حيرم محمد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى السعيد العظيم عبد شوقى اسالم -  120

 درباله محمود عادل بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 19489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سليم صادق محمد صالح -  121

 جاد محمد احمد ياسر بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز الحميد عبد ابراهيم ايمن -  122

 العجوز منصور الحميد عبد ابراهيم خالد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى رزق محمد سعد -  123

 المحالوى رزق محمد سعد محمد بملك مقام سمبو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمدتو شحاته احمد -  124

  مرسى حلمى محمد الرحيم عبد بملك سعيد بور ش من متفرع نعيم ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد الهوارى سعيد هيسم -  125

 عريضه سعيد الهوارى سعيد بملك دنديط ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر حمد حمدى مسعد عالء -  126

  السيد محمد محمد ذكرى بملك الرحمانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعظيم محمد محمد -  127

  النجا ابو حافظ لبيب رضا بملك دماص ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصاره محمد الحميد عبد انتصار -  128

 طمان السعيد السيد محمود بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد ابراهيم محمد عماد -  129

  الشرقاوى الفتاح عبد الدين حسام بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد السيد رزق محمد رزق -  130

 بدران محمد احمد ابراهيم بملك الغرابلى بجوار سرنجا كفر الطريق على النعمان كفر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع المجيد عبد ابراهيم يحيى احمد -  131

 الطوخى عباس رضا محمد محمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 19490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس عزمى نبيل عزمى -  132

 غطاس عزمى نبيل عزمى بملك دقادوس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضه محمد التهامى احمد محمد -  133

 فضه محمد التهامى احمد بملك الفرماوى ميت ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى عطيه ابراهيم عاطف سليمان -  134

 الشناوى عطيه ابراهيم المتولى بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19503    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى العاطى عبد العظيم عبد نجوى -  135

 جوده السالم عبد احمد السالم عبد بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلحى محمد عزت نشوى -  136

 الفيومى وهبه محمد الوهاب عبد بملك اوليله ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرخاوى محمد الجواد عبد صالح السيد -  137

 الرخاوى محمد الجواد عبد صالح بملك بشال ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعيد حامد السيد -  138

 ابراهيم السعيد حامد بملك الرحمه لمسجد المقابل الشارع اوليله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونيس رياض لبيب يسرى -  139

 رياض لبيب ومالك رياض لبيب وائل بملك سليم والسلطان البنا حسن شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 14356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى اللطيف عبد العزيز عبد ياسر -  140

 خليل محمد عيسى حسين بملك الجزيره ارض مراد شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل محمد السعيد مصطفى محمد -  141

 الحافظ عبد السيد عمر امال بملك القنطره حى اتميده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 19502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زينه ابراهيم على على الرحمن عبد -  142

 المر حسن حسين حسن خالد بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد المتولى على محمد -  143

  السكرى العظيم عبد عزت عزت بملك سنفا ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الرحيم عبد محمد احمد -  144

 جابر احمد زوزو بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمك هللا عبد العزيز عبد محمد كريم -  145

  فوده على ابراهيم صالح ناصر بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصور على احمد الرمالى اسماء -  146

 اتميده االصور على احمد الرمالى اسماء الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير احمد محمد صالح رحاب -  147

 محمود على المغاورى محمد سامى بملك حامد محمد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار حافظ حافظ محمد -  148

 دويدار حافظ حافظ بملك النور كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 19515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان زيد ابو رمضان مى -  149

 غانم محمد نصر حسين بملك بشال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 19520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم عيسى اسماء -  150

 صالح احمد نعمه بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 11900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد الدنديطى مؤسسة -  151

 الدنديطى الشحات خالد بملك التوفيقى الرياح شارع 23 رقم عقار الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و االستيراد و الزجاج لتصنيع الدنديطى مؤسسه/  الى التجارى االسم تعديل تم -  152

 الرياح شارع 23 رقم عقار الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 11900

 الدنديطى الشحات خالد بملك التوفيقى

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 19519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الحميد عبد سعد محمود مسعد -  153

 حسانين احمد صالح بملك بدر عزبه حيرم شارع ،:   أشيرالـت وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 13880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه طلبه مصطفى احمد -  154

 2018/02/20 فى 586 برقم المودع االخر الرئيسى المحل شطب تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 19518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون الشحات محمد الدين حسام -  155

 هارون فرج محمد الشحات محمد بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 11900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنديطى متولى احمد الشحات خالد -  156

 الدنديطى الشحات خالد بملك التوفيقى الرياح شارع 23 رقم عقار الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 11900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات زجاج لتصنيع الدنديطى مؤسسة -  157

 الدنديطى الشحات خالد بملك التوفيقى الرياح شارع 23 رقم عقار الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و االستيراد و الزجاج لتصنيع الدنديطى مؤسسه/  الى التجارى االسم تعديل تم -  158

 الرياح شارع 23 رقم عقار الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 11900

 الدنديطى الشحات خالد بملك التوفيقى

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 19517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صبحى محمد عادل احمد -  159

 محمد ابراهيم سليمان سعيده بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السيد كمال احمد كمال -  160

  جوهر محمد هند بملك مقام سمبو ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ذكى فؤاد نصر احمد -  161

 الجواد عبد العاطى عبد محمد احمد بملك الدميرى ،:   ـتأشيرال

 العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 9511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عوض الرحمن عبد محمد ايمن -  162

 العطار السيد محمد محمود فكيهه بملك سنفا دماص طريق الكورنيش شارع19 ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب محمد احمد محمد محمود -  163

  ميخائيل الملك عبد عادل رفقه بملك حافظ شارع 12 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 9511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عوض الرحمن عبد محمد أيمن -  164

  العطار السيد محمد محمود فكيهه بملك سنفا دماص طريق الكورنيش شارع19 بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف محمد احمد ابراهيم محمد -  165

  الحميد عبد السيد ابراهيم ساميه بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدروتينى احمد العظيم عبد العدوى سعاد -  166

 كمونه احمد احمد هند بملك دماص ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزر محمد حسانين سيد سعده -  167

 محمد الشحات مجدى احمد بملك شقيطه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على ابراهيم حماده ابراهيم -  168

 طه على ابراهيم حماده بملك زغلول سعد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان السيد محمد حمدى محمد -  169

  عثمان السيد محمد حمدى بملك العام المستشفى خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 19531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب متولى احمد محمود ملكه -  170

  زيد ابو الجواد عبد زينب بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 3754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه لالجهزه صقر معرض -  171

 الحداد صقر محمد عادل بملك صادق ش  غمر ميت بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 19532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عطيه محمد ربيع شرين -  172

 معبد السيد حسن بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 3754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد صقر محمد عادل -  173

 الحداد صقر محمد عادل بملك صادق ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 19530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه احمد ابراهيم محمد ابراهيم -  174

  خيال محمد الخير ابو ابراهيم بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 17975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرويدى على محمد جمال محمد -  1

 فراشه نشاط اضافه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد ماهر سعيد اسالم -  2

 تاجازات بو و غساالت معادن تشكيل/  نشاط اضافه تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه المولى عبد العليم عبد خالد -  3

 تجاريه توكيالت نشاط اضافه تم:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 11794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى العزيز عبد الفتاح عبد محمود طه -  4

 معادن تشغيل/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير وصف، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 8346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصورم محمد احمد سعيد -  5

 عموميه توريدات و تصدير مكتب/  على النشاط قصر تم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 6216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليله رمضان ابراهيم فهمى -  6

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد على النشاط قصر تم:  التأشير

 تم20190708 تاريخ وفي 6216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد جليله جعله و التجارى االسم تعدل -  7

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد على النشاط قصر تم:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 18481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه على محمد على محمد -  8

 2016/10/30 الى النشاط بدايه تاريخ تعديل و -مفروشات و كليم و سجاد معرض/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 7721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف يوسف السيد محمد فتحى -  9

 معادن تجاره/الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 9505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى محمود حامد ياسر -  10

 زراعيه حاصالت وتجميد وتجفيف تبريد ثالجه نشاط اضافه تم:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد عطيه احمد محمد محمد -  11

 2018/1/1 الى النشاط بدايه تاريخ تعديل:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الرحمن عبد محمود محسن -  12

 سيارات تموين محطه الى النشاط تعديل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 14979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه الفتاح عبد العظيم عبد على محمد -  13

 توك توك غيار قطع وتجاره معرض/ النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف، 

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 7570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اماره ابراهيم الغنى عبد لطفى محمد -  14

 كاوتش بيع نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18936   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عطيه محمد السيد -  15

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضه ابو محمد السيد محمد احمد -  1

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى المعبود عبد المعاطى ابو السيد -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 19450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى الرحمن عبد الحى عبد شريف -  3

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد البالسى محمد -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصور على احمد الرمالى اسماء -  5

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى العاطى عبد العظيم عبد نجوى -  6

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلحى محمد عزت نشوى -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 19512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمك هللا عبد العزيز عبد محمد كريم -  8

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 19404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى اللطيف عبد الحى عبد اللطيف عبد -  9

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 19414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد احمد محمد عمر -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 19427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عادنالم لتشكيل نبهان مصنع -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم الوهاب عبد محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 19454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه جورجى حبيب -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 18345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التطاوى محمد السيد السيد ضياء -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محروس العال عبد محروس -  15

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد محمود المعطى عبد العظيم عبد محمد -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد السيد رزق محمد رزق -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 19516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير احمد محمد صالح رحاب -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 19531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب متولى احمد محمود ملكه -  19

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 19430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودنه حسانين العزيز عبد السيد محمد السيد -  20

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 19457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى على العزب محمد القادر عبد -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور العزيز عبد احمد فؤاد ابراهيم -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر الفتاح عبد السيد ماهر -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعظيم محمد محمد -  24

 صخا: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزر محمد حسانين سيد سعده -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على ابراهيم حماده ابراهيم -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد عادل داليا -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 19446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله حسين محمد فاطمه -  28

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 19459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحذيه لتصنيع فاضل مؤسسه الى التجارى االسم تعديل تم -  29

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 19459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل على الفتاح عبد توحيد محمد شريف -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبده احمد المرسى جهاد -  31

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع المجيد عبد ابراهيم يحيى احمد -  32

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى عطيه ابراهيم عاطف سليمان -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 19511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار حافظ حافظ محمد -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشر حلمى السيد محمد -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وافى احمد السيد محمد السيد هبه -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 19448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض الحافظ عبد فتحى محمد -  37

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوتيدى عماره ابراهيم الغفار عبد ايناس -  38

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف سعيد مصلحى محمد فكرى -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونيس رياض لبيب يسرى -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 19514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد المتولى على محمد -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 19431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد رجب عادل محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمد فتحى محمد احمد سيد -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 19449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى على محمد على شيماء -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد السيد العزيز عبد السيد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس عزمى نبيل عزمى -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضه محمد التهامى احمد محمد -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 19515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان زيد ابو رمضان مى -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان السيد محمد حمدى محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى مسلم ابو الشحات نجالء -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد سيد هللا عبد احمد -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد سيد هللا عبد احمد -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 19432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد حسن محمد حسن -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليله احمد احمد الغنى عبد محمود -  54

 خاص: أشيرالت وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم العظيم عبد مجدى محمد -  55

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد خضر السيد السيد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمدتو شحاته احمد -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف محمد احمد ابراهيم محمد -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 19403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العنانى محمد محمود -  59

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 19405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد محمود المنعم عبد الدين بهاء -  60

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 19428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان طه مصطفى سعيده -  61

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح القادر عبد على الرحيم عبد محمد -  62

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين متولى محمود عادل محمود -  63

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 19451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغينى محمد الحميد عبد ابراهيم امير -  64

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على محمود امانى -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حسن السعيد حسن ياسر -  66

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر حمد حمدى مسعد عالء -  67

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 19519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الحميد عبد سعد محمود مسعد -  68

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 19532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عطيه محمد ربيع شرين -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 19402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى سليمان عبده سمير احمد -  70

 خاص: التأشير فوص

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 19425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طراد ابو محمد عطيه هللا عبد هبد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 19437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى طلبه صالح صبرى -  72

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 19453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه سالم محمد ابراهيم احمد -  73

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 19469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهدان محمد على السيد ربيع -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ السيد على الدسوقى ثابت -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعيد حامد السيد -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 19518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون الشحات محمد الدين حسام -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 3754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد صقر محمد عادل -  78

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 19415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود محمد احمد احمد -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 19426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع عزب محمد فكرى -  80

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 19436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتجاره سليمان مؤسسه -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 19452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عطيه يوسف ناجى فادى -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 19468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد عزت احمد -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 19470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى طه محمد محمد والء -  84

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زينه ابراهيم على ىعل الرحمن عبد -  85

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 19517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان صبحى محمد عادل احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 19406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمنم فرج الطنطاوى فرج عمرو -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى صديق احمد سيد شرين -  88

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد عطيه احمد محمد محمد -  89

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 19424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العال ابو ابراهيم الدين صالح ابراهيم -  90

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 8346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  91

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 19433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد فهمى محمود سهام -  92

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 19456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف شرف العزيز عبد شرف يوسف -  93

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى على محمد مجدى فكريه -  94

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد  المعطى عبد جوده سماح -  95

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد الهوارى سعيد هيسم -  96

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدروتينى احمد العظيم عبد العدوى سعاد -  97

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 19407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشقر محمد ابراهيم محمد الشيماء -  98

 خاص: رالتأشي وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى على محمد مصطفى على -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 19434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات عزب -  100

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 19455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد زيد ابو بكر ابو محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى السعيد العظيم عبد شوقى اسالم -  102

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سليم صادق محمد صالح -  103

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز الحميد عبد ابراهيم ايمن -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السيد كمال احمد كمال -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ذكى فؤاد نصر احمد -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 19530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه احمد ابراهيم محمد ابراهيم -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 19400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه محمد السعيد محمد السعيد -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا على احمد حسن ساميه -  109

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 19435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى المتولى قنديل السيد احمد -  110

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشحات مجدى اسالم -  111

 خاص: التأشير وصف

،  كةالشر نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 19447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالطه يوسف احمد شحته محمد -  112

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه على طلبه الحكيم عبد هانى -  113

 خاص: التأشير وصف، 

 تم20190722 تاريخ وفي 19488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طراد احمد سيد محمد المنعم عبد حموده الدين حسام -  114

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى رزق محمد سعد -  115

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب محمد احمد محمد محمود -  116

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدعوض عيسى ابراهيم -  117

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرهمتوشى العفيفى ابراهيم العفيفى كريم -  118

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد نصر الجواد عبد شعبان -  119

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميدان احمد محمود محمود سمير -  120

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الرحمن عبد عطيه اشرف احمد -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل محمد السعيد مصطفى محمد -  122

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 9511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عوض الرحمن عبد محمد ايمن -  123

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى التهامى المحمدى احمد محمود -  124

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 19412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن فهمى فهمى محمد -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 19444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنبر محمد نبيل رضا -  126

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 19445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد حمدى جمال الرحمن عبد -  127

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 18446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمود محمد فاخر محمد -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصاره محمد الحميد عبد انتصار -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد ابراهيم محمد عماد -  130

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 19420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسن محمد حسن -  131

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 19429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسانين غريب جمال نورهان -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 19458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد طسم محمد نعمه -  133

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 19465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمود الفتاح عبد القادر عبد -  134

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 19471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فنه محمد ابراهيم يحيى محمد امانى -  135

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرخاوى محمد الجواد عبد صالح السيد -  136

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 19513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الرحيم عبد محمد احمد -  137

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 19520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم عيسى اسماء -  138

 خاص: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ايست ميدل تجاريه سمه اضافه تم: الى 19370 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  1

   التجاريه والتوكيالت والتوريدات والتصدير لالستيراد

 الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 14353 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  2

   OXYGENاوكسجين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الكتريك سفن ام تجاريه سمه اضافه تم: الى 19304 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  3

   النظافه لخدمات جوده مكتب: الى 19298 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  4

 مؤسسه الى التجارى االسم تعديل تم: الى 19459 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  5

   االحذيه لتصنيع فاضل

 لتصنيع الفضل  تجاريه سمه اضافه تم: الى 19459 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  6

 ِِ    AL FADLاالحذيِه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190721 تاريخ وفى ،   11822:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عيش على حسن محمد شركة   - 1

 الشركه لدى حقه طرف كل استالم بعد نهائيا وتصفيتها الشركه فض تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190710،   تاريخ وفي 9706، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة واالستيراد السيارات وتجارة للنقل االخرس شركة -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الغذائيه المواد و اللحوم لتجارة شريكه و الديب ابراهيم رياض ابراهيم محمد شركه -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190711،   تاريخ وفي 17383،

  جنيه  2000000.000،

 و احمد سيد محمد محمد مصطفى ايمن العموميه التوريدات و النقل و البتروليه للخدمات(  Frist . Trade) تريد قرست -  3

 تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 15981، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  شركاه و احمد سيد محمد محمد مصطفى ايمن)  النقل و البتروليه للخدمات االيمان -  4

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 15981،

  جنيه  500000.000،

 تم 20190715،   تاريخ وفي 13580، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاها و مصلحى احمد محمد خضره شركه -  5

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

 تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 13580، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و العجمى محمد سمير انور شركة -  6

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

 تم 20190730،   تاريخ وفي 17524، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و احمد مصطفى على رضا محمد محمد -  7

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

 تم 20190730،   تاريخ وفي 17524، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و احمد مصطفى على رضا محمد محمد -  8

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 5348    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و عالم سمير شركة -  1

 مصطفى محمد عالم هللا عبد بملك الجزيره ارض عفان بن عثمان شارع الى الفرع عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 5348    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و عالم سمير شركة -  2

 مصطفى محمد عالم هللا عبد بملك الجزيره ارض عفان بن عثمان شارع الى الفرع عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 5348    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و عالم سمير -  3

 مصطفى محمد عالم هللا عبد بملك الجزيره ارض عفان بن عثمان شارع الى الفرع عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، المعادن تشكيل و تقطيع و الخام الحديد لتجارة الحريه شركه/  الى التجاريه السمه تعديل تم -  4

 ابراهيم احمد فتحى بملك جعله و المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 1981

 النصر كفر - المصرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 1981    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاة و المصرى ابراهيم احمد فتحى -  5

 النصر كفر - المصرى ابراهيم احمد فتحى بملك جعله و المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  لعنوانا

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و المصرى ابراهيم احمد فتحى شركة جعله و للشركه التجارى االسم تعديل تم -  6

 ابراهيم احمد فتحى بملك جعله و المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 1981

 النصر كفر - المصرى

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 1981    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه المصرى ابراهيم احمد -  7

 النصر كفر - المصرى ابراهيم احمد فتحى ملك الى الفرع مالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 1981    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه المصرى ابراهيم احمد فتحى -  8

 النصر كفر - المصرى ابراهيم احمد فتحى ملك الى الفرع مالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف، 

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و المصرى ابراهيم احمد فتحى شركة الى للشركه التجارى االسم تعديل تم -  9

 ابراهيم احمد فتحى ملك الى الفرع مالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 1981

 النصر كفر - المصرى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركه غرض تعديل تم  تضامن شركة ، الغذائيه المواد و اللحوم لتجارة شريكه و الديب ابراهيم رياض ابراهيم محمد شركه -  1

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 17383   برقم قيدها سبق  ، غذائيه مواد و لحوم استيراد و تجاره و توريد/  الى

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 و احمد سيد محمد محمد مصطفى ايمن العموميه التوريدات و النقل و البتروليه للخدمات(  Frist . Trade) تريد قرست -  2

 تعديل تم20190714 تاريخ وفي 15981   برقم قيدها سبق  ، العموميه التوريدات/   نشاط اضافه تم  بسيطة توصية ، شركاه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

/   نشاط اضافه تم  بسيطة توصية ،(  شركاه و احمد سيد محمد محمد مصطفى ايمن)  النقل و البتروليه للخدمات االيمان -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 15981   برقم قيدها سبق  ، العموميه التوريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  القانونى الكيان تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17524   برقم قيدها سبق ، شريكه و احمد مصطفى على رضا محمد محمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 . Frist) تريد قرست: الى 15981 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190714:  تاريخ فى  ،  -  1

Trade  )شركاه و احمد سيد محمد محمد مصطفى ايمن العموميه وريداتالت و النقل و البتروليه للخدمات 

 محمد خضره شركه: الى 13580 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190715:  تاريخ فى  ،  -  2

 شركاها و مصلحى احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى الحق له االداره مجلس رئيس الختصاصات يضاف  منتدب عضو  مساهمة شركة  مصطفى النبى عبد اسماعيل المغاورى -  1

 العقود على التوقيع حق له و سيارات و منقوله او ثابته او عقاريه سواء الشركه اصول و الشركه ممتلكات كافه الغير او لنفسه البيع

:  تاريخ ، الخصوص هذا فى حكوميه غير او حكوميه جهه اى مع التعامل و العقارى  الشهر مع التعامل كذلك و النهائيه

 9826   برقم    20190703

 البيع فى الحق له االداره مجلس رئيس الختصاصات يضاف  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فوده العوضى محمد محمد -  2

 العقود على التوقيع حق له و سيارات و منقوله او ثابته او عقاريه سواء الشركه اصول و الشركه ممتلكات كافه الغير او لنفسه

:  تاريخ ، الخصوص هذا فى حكوميه غير او حكوميه جهه اى مع التعامل و العقارى  الشهر مع التعامل كذلك و النهائيه

 9826   برقم    20190703

 الحق له االداره مجلس رئيس الختصاصات يضاف  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البربرى محمود على مصطفى طه -  3

 على التوقيع حق له و سيارات و منقوله او ثابته او عقاريه سواء الشركه اصول و الشركه ممتلكات كافه الغير او لنفسه البيع فى

:  تاريخ ، الخصوص هذا فى حكوميه غير او حكوميه جهه اى مع التعامل و العقارى  الشهر مع التعامل كذلك و النهائيه العقود

 9826   برقم    20190703

 لنفسه البيع فى الحق له االداره مجلس رئيس الختصاصات يضاف  منتدب عضو  مساهمة شركة  غالى ابو محمد على محمد -  4

 و النهائيه العقود على التوقيع حق له و سيارات و منقوله او ثابته او عقاريه سواء الشركه اصول و الشركه ممتلكات كافه الغير او

    20190703:  تاريخ ، الخصوص هذا فى حكوميه غير او حكوميه جهه اى مع التعامل و العقارى  الشهر مع التعامل كذلك

 9826   برقم

 لنفسه البيع فى الحق له االداره مجلس رئيس الختصاصات يضاف  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد محمود صبحى -  5

 و النهائيه العقود على التوقيع حق له و سيارات و منقوله او ثابته او عقاريه سواء الشركه اصول و الشركه ممتلكات كافه الغير او

    20190703:  تاريخ ، الخصوص هذا فى حكوميه غير او حكوميه جهه اى مع التعامل و العقارى  الشهر مع التعامل كذلك

 9826   برقم

   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس عضو و  منتدب عضو  مساهمة شركة  مصطفى النبى عبد اسماعيل المغاورى -  6

9826 

   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس عضو و  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فوده العوضى محمد محمد -  7

9826 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البربرى محمود على مصطفى طه -  8

9826 

 9826   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس عضو و  منتدب عضو  مساهمة شركة  غالى ابو محمد على محمد -  9

 9826   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس عضو و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد محمود صبحى -  10

   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس وعضو  منتدب عضو  مساهمة شركة  مصطفى النبى عبد اسماعيل المغاورى -  11

9826 

   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس وعضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فوده العوضى محمد محمد -  12

9826 

    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البربرى محمود على مصطفى طه -  13

 9826   برقم

 9826   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس وعضو  منتدب عضو  مساهمة شركة  غالى ابو محمد على محمد -  14

 9826   برقم    20190703:  تاريخ ، اداره مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد محمود صبحى -  15

 بشرط الرهن حق الشركاء اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد هشام -  16

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد احمد -  17

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد حسام -  18

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء االختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد هشام -  19

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء االختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد احمد -  20

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء االختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد حسام -  21

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، مجتمعين الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد هشام -  22

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد احمد -  23

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، الشركاء جميع من يصدر ان

 بشرط الرهن حق الشركاء اختصاصات الى يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  االخرس العزيز عبد حسن محمد حسام -  24

 9706   برقم    20190710:  تاريخ ، الشركاء جميع من يصدر ان

 ، تعالى هللا رحمه الى للوفاه ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  مصلحى احمد محمد خضره -  25

 13580   برقم    20190715:  تاريخ

 ، تعالى هللا رحمه الى للوفاه ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  مصلحى احمد محمد خضره -  26

 13580   برقم    20190715:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، تعالى هللا رحمه الى للوفاه ادارتها و الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سمير انور شيماء -  27

 13580   برقم    20190715:  تاريخ

 ، تعالى هللا رحمه الى للوفاه ادارتها و الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد سمير انور شيماء -  28

 13580   برقم    20190715:  تاريخ

 ، تعالى هللا رحمه الى للوفاه ادارتها و الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  العجمى محمد سمير انور بدر -  29
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   ــــــــــــــــــــــ  
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