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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  

 

 معرض عن 40577 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد ابراهيم السيد محمد محمد -  1

 خفاجى المتولى عبدالفتاح وفاء/ بملك شاهين محمود شارع. سندوب:  بجهة ، موتيسكالت

 باعهط عن 40586 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد حامد محمود احمد -  2

 موافقه() الالزمه التراخيص على الحصول وبعد والمصاحف الدينيه والكتب واالنترنت والمجالت الصحف اصدار فيماعدا)ودعايه

 عبدالسالم احمد اسالم/ بملك ماهر احمد ش من المنوره المدينه ش:  بجهة ،( 2019/03/20فى1137رقم امنيه

 خدمات مكتب عن 40596 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عوض سالمه محمد -  3

 ابوزيد كامل محمد نوره/ بملك الطويله كفر:  بجهة ، نقل

 عن 40536 برقم 20190704 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه حسانين راغب عبدالحميد محمود -  4

 محمد البيومى ابراهيم ابراهيم/ بملك الكردى:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 جزارة عن 40543 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير محمد مصطفى محمد ماهر -  5

 العاصى احمد المتولى الحق جاد رامز/ بملك القماش سالمون:  بجهة ،

 تجاره عن 40610 برقم 20190718 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق السيد محمد عثمان رنا -  6

 يونس الباز عبدالفتاح احمد/ بملك الميناء مساكن 2 عماره:  بجهة ، زيوت

 تجاره عن 40619 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد السيد محمد -  7

 عبدالعال محمد السيد/ بملك البدوى منشاه:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 40547 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى محمود البسطويسى السيد منى -  8

 احمد سيد محمد عبدالهادى احمد/ بملك الشروق برج-جيهان ش:  بجهة ، اكسسوارات تجاره عن

 تجاره عن 40563 برقم 20190708 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور محمد عبدالوهاب بدر -  9

 ابراهيم ابراهيم السعيد السعيد/ بملك الدولى المستشفى خلف حسن محمد ش- مبارك مدينه:  بجهة ، مفروشات

 تجارة عن 40564 برقم 20190708 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه فهمى لطفى فهمى -  10

 عامر احمد/ بملك الشعب نادى سور. بورسعيد ش:  بجهة ، العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما جاهزه مالبس و الخردوات

 العسال

 عن 40697 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى صالح ابراهيم محمد اسالم -  11

 الطلحاوى الهادى عبد احمد طارق/ بملك القماش سالمون:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس تجاره

 عن 40712 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد مصطفى خيرى -  12

 العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد مكتب

 احمد سيد مصطفى برهام/ بملك بوشة البحر شارع:  بجهة ،( والواردات الصادرات على للرقابه

 تجاره عن 40587 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح اديب سامى راندا -  13

 عبدالمالك سامى نبيل/ بملك الجالء ش من شرف على ش:  بجهة ، مفروشات

 ورشه عن 40594 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد السيد العطافى احمد -  14

 محمد السعيد السيد العاطفى/ بملك البيالويه:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس تصنيع

 ادوات) مكتبه عن 40615 برقم 20190718 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصير فرج جمال خالد -  15

 القصير فرج جمال/  بملك البغل مطعم خلف.  العام المستشفى شارع:  بجهة ، مستندات تصوير و( مكتبيه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40532 برقم 20190703 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب حسن ابراهيم محمد عمرو -  16

 شهاب حسن ابراهيم محمد/ بملك غراب ميت:  بجهة ، وتوريدات متكامله مقاوالت

 صيدليه عن 40509 برقم 20190701 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى ابراهيم ابراهيم هناء -  17

 المغازى عبدالرازق خالد/ بملك الخالله:  بجهة ، عامه

 ومغسله زيت غيار عن 40522 برقم 20190702 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى صالح ذكى هند -  18

 سليم احمد البحراوى/ بملك ابوماضى:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 40526 برقم 20190703 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد سيد السيد احمد -  19

 جندى محمود عبدالغنى عبدهللا/  بملك - مزاح ميت:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 40534 برقم 20190703 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهدان محمد عبدالصبور محمد -  20

 ابوالسعود احمد احمد فايز/ بملك سندوب منيه:  ةبجه ، موبيالت

 40546 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى عبدالوهاب عبدالعليم مجدى -  21

 ابراهيم عبدهللا عادل سعد/ بملك ابوجالل:  بجهة ، زراعيه مخلفات تجاره عن

 عن 40561 برقم 20190708 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشه اسماعيل الدين محى مسعد -  22

 مشه اسماعيل الدين محى/  بملك سويد ميت. الربيعه.  زيدان عرب:  بجهة ، مواشى حظيرة

 تجاره عن 40630 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان ابراهيم محمد محمود -  23

 اسماعيل عبدالحى المتولى اموره/  بملك - الجنينه كفر:  بجهة ، البان

 40655 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل احمد سيد على يوسف محمود عماد -  24

 زايد السعيد حمدى عزيزه/ بملك الحجر اويش:  بجهة ، مزادات عن

 عن 40661 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد ثابت محمد مصطفى -  25

 محمد محمد عبدالحفيظ على اسالم/ بملك عارف عبدالسالم ش من الصفطاوى مسجد ش:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 تجاره عن 40699 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب محمد احمد وليد -  26

 عبدهللا الصديق الصديق حسين/ بملك القماش سالمون:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 عن 40701 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو عبدالحافظ فيفى جمهورية -  27

 احمد خالد حازم/ بملك العاص بن عمرو قرية. ثابت 7:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 عن 40584 برقم 20190715 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الدمرداش محمد ابراهيم محمد -  28

 السيد احمد عبدالحميد ايمان/ بملك 9شقه16 عماره-مشعل مساكن:  بجهة ، وطبيه عموميه توريدات

 عن 40595 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب صالح طارق صالح -  29

 حسب عبداللطيف عوض/ بملك القديم المديريه ش من صلى حاره:  بجهة ، ومطبوعات كتابيه وادوات حكوميه توريدات مكتب

 النبى

 تجاره عن 40614 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  احمد على محمد اشرف ايه -  30

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد/ بملك شاوه:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 عن 40552 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليله ابراهيم السيد عبدالظاهر ايناس -  31

 ليله ابراهيم السيد حامد/ بملك.  الدنابيق:  بجهة ، خردوات تجارة

 ورشه عن 40624 برقم 20190721 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم عيسى اسالم -  32

 عمران السيد على سامى/ بملك البلد شاوه عزبه:  بجهة ، رخام
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 40674 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عوض نعمان توكل حسام -  33

 زغلول شعيشع ابو محمد ابوشعيشع/ بملك غنام تقسيم.  شعيشع ابو ش:  بجهة ،( االدويه عدا فيما) تحاليل معامل تجهيز مكتب

 4073 برقم 20190728 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهادل ابراهيم العزيز عبد بكر مصطفى -  34

 منصور محمد ناصر/ بملك - شبانه عزبه - المقاطعة:  بجهة ،(  العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس مصنع عن

 محمد

 مكتب عن 40692 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب محمد كمال محمد كمال -  35

 عبدالفتاح زكريا عبدالفتاح/  بملك - الجالء ش من النصر ش8:  بجهة ، معامل ومستلزمات عموميه توريدات

 محل عن 40585 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدالنبى عبدالغنى حسن -  36

 حامد عبدالنبى عبدالغنى زكريا/ بملك البوسطه ش-نشا:  بجهة ، جزاره

 تجاره عن 40598 برقم 20190717 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمود عزيز محمد -  37

 السعيد محمود عزيز محمود/ بملك الحمص نور برج:  بجهة ، صناعيه منظفات

 عن 40599 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن ابراهيم محمد السيد امال -  38

 العزب يوسف سرور نبيل/ بملك الروضه:  بجهة ،( السياحيه االنشطه عدا فيما) داخليه رحالت نقل مكتب

 حدايد تجاره عن 40506 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند عبدالقادر احمد مروه -  39

 بهجات احمد محمد الشحات/ بملك بساط كفر:  بجهة ، اتوبوي

 تجارة عن 40607 برقم 20190718 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خليل حشاش كمال محمد -  40

 الدين تقى محمود اسالم/ بملك بدواى:  بجهة ، خردة

 بيع)مكتبه عن 40626 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه محمود سالم محمود -  41

 عبدالدايم مصطفى رفعت/ بملك برهمتوش:  بجهة ، وخردوات( مكتبيه ادوات

 عن 40627 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى مسعد تحسين اسماعيل -  42

 عبدالغنى شلبى مسعد تحسين/ بملك الصناعيه المدينه بجوار العصافره:  بجهة ، مواشى حظيره

 ورشه عن 40508 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم ابوالسعد محمد ربيع -  43

 زايد عبدالسالم راشد هدى/ بملك غنيم ترعه:  بجهة ، يدوى نجاره

 معرض عن 40539 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المرسى عبدهللا محمد -  44

 الحق جاد احمد عبدالمجيد/ بملك الرفاعى سامح ش:  بجهة ، حلويات

 مكتب عن 40542 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات عبدالحليم طه احمد -  45

 هللا عوض خلف المطافى بجوار البندارى ش14:  بجهة ،( السياحيه االنشطه عدا فيما) الغير لحساب افراد ونقل داخليه رحالت

 فرحات ابراهيم عبدالحليم طه/ بملك

 ادوات تجارة عن 40652 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواس محمد فهيم محمد -  46

 حواس محمد محمد فهيم/  بملك سندوب منية:  بجهة ، منزلية

 مواد تجارة عن 40713 برقم 20190731 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن ناقد صافيناز -  47

 مصباح احمد رمضان/ بملك زنقر ميت:  بجهة ، غذائيه

 االت تجارة عن 40581 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طمان محمود عمر محمود -  48

 رجب محمد ابراهيم والء/  بملك - شها:  بجهة ، الزراعية

 االت تجارة عن 40581 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طمان محمود عمر محمود -  49

 رجب محمد ابراهيم والء/  بملك - شها:  بجهة ، الزراعية
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ورشه عن 40591 برقم 20190717 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد متولى ابراهيم -  50

 شهيب محمد ابراهيم رضا/ بملك سندوب:  بجهة ، خراطه

 عن 40505 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى السعيد فتحى سمير احمد -  51

 الجوهرى السعيد فتحى سمير/  بملك االخوه منشاه:  بجهة ، اعالف تجاره

 مركز عن 40518 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى جمعه عبدالبديع حنان -  52

 عبدالنبى عثمان عبدالنبى احمد/  بملك - المالحه:  بجهة ، بيطريه ادويه وتداول وتوزيع بيع

 مطعم عن 40520 برقم 20190702 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود جميل شعبان محمد -  53

 المرسى عباس انيس فتحى/ بملك جيهان ش من عبدالرازق ناجى الدكتور ش5:  بجهة ،

 عن 40613 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمنهورى احمد السيد صالح طارق -  54

 ابوشربينى على عبدالتواب الشربينى/ بملك الكرماء ميت- ابوالشربينى عزبه:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 تجاره عن 40530 برقم 20190703 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عوض السيد محمود -  55

 السيد حلمى هبه/ بملك الثرايا ش-االمير كفر:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 مكتب عن 40535 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على احمد اسالم -  56

 ابراهيم عبده عوضيين هانى/ بملك دياسطى الحاج عزبه- بسنديله:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 40562 برقم 20190708 فى قيد ، 1500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه السيد فتحى ابراهيم احمد -  57

 خليفه السيد فتحى ابراهيم/ بملك مشعل ميدان:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) رياضيه مالبس

 لحام ورشه عن 40637 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى احمد جمعه رافت -  58

 ابوالعنين محمود محمد منيره/ بملك العرب كفور:  بجهة ، كهرباء معادن

 عن 40653 برقم 20190724 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرى السيد عبدالقادر السيد ماجده -  59

 عيانه عوض فرج/ بملك البلد شاوه:  بجهة ، بسيطه حداده ورشه

 مصنع عن 40657 برقم 20190724 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التهامى محمد عوضين رضا -  60

 محمد عبدالمجيد الشحات محمد/ بملك جمعه حسن عزبه-المعصره:  بجهة ، بالستيك

 عن 40651 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد نجاح محمد احمد -  61

 مصطفى السيد نجاح محمد/  بملك - ابودشيشه:  بجهة ، مواشى مزرعه

 مواشى حظيرة عن 40669 برقم 20190725 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على رشاد حسين السيد -  62

 الوهاب عبد عبداللطيف عمرو/ بملك بسنديله:  بجهة ،

 تجاره عن 40680 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهار على حمدى ايمان -  63

 عطيه محمد محمد مصطفى/ بملك سليم السيد ش من عيسى ابوالنجا ش99:  بجهة ، خردوات

 تصنيع عن 40698 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن فتوح مصطفى فتوح -  64

 حسن فتوح مصطفى وائل/  بملك سلكا:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا)  مالبس

 تجاره عن 40719 برقم 20190731 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى محمد محمد احمد -  65

 المكاوى محمد محمد/ بملك الحفير الدرافيل39 قريه:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 40574 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالمقصود عبدالمقصود وائل -  66

 السويس قناه ش من الغزالى االمام ش4-الجديده توريل:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) رياضيه مالبس تجاره

 الزامك حامد محمد محمد/ بملك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40575 برقم 20190709 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب محمد السعيد ابراهيم احمد -  67

 العزب محمد السعيد ابراهيم/ بملك القاهره بنك خلف الملعب امام درغام الشيخ ش4-البدماص كفر:  بجهة ، تصدير مكتب

 تجاره عن 40583 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواجه على عالء منى -  68

 حجازى عربان عربان سمير/ بملك البقالوى برج-السويس قناه ش:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 عن 40507 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى السيد يوسف اسامه محمد -  69

 بدوى السيد يوسف اسامه/ بملك المعصره:  بجهة ،( السياحيه االنشطه عدا فيما) داخليه رحالت مكتب

 بقاله تجارة عن 40609 برقم 20190718 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرى احمد بدرى محمود -  70

 لزهيرىا حسين خالد/ بملك زيان:  بجهة ،

 صيانه عن 40601 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنا احمد احمد شكرى فكرى -  71

 فى2870رقم امنيه موافقه()الالسلكيه والكاميرات والحراسه واالمن االنترنت فيماعدا)وشبكات كاميرات وتركيب كمبيوتر

 المرسى على على تيسير/ بملك دنجواى:  بجهة ،( 2019/05/09

 تشغيل عن 40628 برقم 20190721 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد مصطفى محمد -  72

 سالم موسى محمد مصطفى/ بملك صدقا:  بجهة ، براويز وعمل زجاج

 صيدليه عن 40531 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمد حسين مروه -  73

 محمد حسان وهانم زيزى/ بملك دميره موقف بجوار المسيد حى امتداد-دميره:  بجهة ، عامه

 تجاره عن 40537 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلقاسى المتولى ابراهيم شاديه -  74

 انور احمد/ بملك القديمه البوسطه:  بجهة ، ومكياج حريمى واكسسوار( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 كامله عبداللطيف

 عن 40568 برقم 20190708 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود رمضان محمد فؤاد ابراهيم -  75

 رمضان محمد اسامه/ بملك ديسط:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 مكتب عن 40642 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشه مصطفى جمال تامر -  76

 للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد

 الحق جاد ش8:  بجهة ،( االدويه فيماعدا) المعامل ومستلزمات واالجهزه طبيه مستلزمات وتوريد( والواردات الصادرات على

 قنديل قاسم جاد شكرى/ بملك

 عن 40656 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التلم السعيد صبرى نورالدين محمد -  77

 رمضان ابوالفتوح هديه/ بملك فضاله ميت:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 لتجارة مخزن عن 40666 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد محمد يحيى -  78

 المرسى محمد احمد محمد سامح/ بملك الحرية طريق:  بجهة ، الغذائية المواد

 تصوير عن 40678 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد محمد محمد -  79

 بجهة ،( 2019/4/4 فى1948رقم امنيه موافقه()الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت فيماعدا)تعليمى وسنتر مستندات

 عنتر عبدهللا احمد محمد محمد/ بملك االداب كليه بجوار عقل ش: 

 مكتب عن 40706 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا فتح حمدون حماده -  80

 عليوه الجليل عبد محمد هنده/ بملك الستامونى.  قلبشو:  بجهة ، توريدات و عامه مقاوالت

 عن 40718 برقم 20190731 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دبور عبدالمقصود ابراهيم سعيد محمد -  81

 عبدالرسول محمد خالد/ بملك صبحى عزبه:  بجهة ، حديد تجارة

 حظيره عن 40414 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد محمد عماد محمد -  82

 محمد حسانين عبدالسالم محمد/ بملك المعصره-الشوربجى باقه:  بجهة ، حالب مواشى



 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

 مخزن عن 40513 برقم 20190701 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح السيد على رافت هند -  83

 السطوحى محمد محمود/ بملك الشونه ش:  بجهة ، البالستيك لتجاره

 عن 40623 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب عبدالعزيز الشناوى محمد -  84

 الغريب عبدالعزيز الشناوى/ بملك النحال ميت:  بجهة ،( وكهروميكانيكيه كهربائيه)وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 ادوات تجاره عن 40538 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس على رمزى احمد -  85

 عبدالمجيد عباس على رمزى/ بملك بلجاى:  بجهة ، كهربائيه

 ورشه عن 40540 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد اسماعيل السعيد عمر -  86

 عبدالحميد على السيد مجدى/ بملك على ميت:  بجهة ، نجاره

 عن 40556 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم محمد ماهر محمود -  87

 مصلح حسن مصلح/ بملك عبدالعزيز بن عمر ش-الجامعه حى:  بجهة ، زجاج تجاره

 تجاره عن 40571 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان حسن سليمان حسن -  88

 شادى عثمان محمد فاطمه/ بملك بلجاى جميزه:  بجهة ، مفروشات و منزليه ادوات

 عن 40643 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالمجيد سامى عبدالمجيد -  89

 السيد عبدالمجيد سامى/ بملك مسعود ميت:  بجهة ، تريكو مصنع

 تجاره عن 40660 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالعزيز احمد كريمه -  90

 محمد البسطويسى عونى/ بملك القماش سالمون:  بجهة ، رياضيه واجهزه وادوات( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) مالبس

 البسطويسى

 ورشه عن 40676 برقم 20190728 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدميرى حسن عبدالحميد لمياء -  91

 حسنين محمد ابراهيم الدين عالء/ بملك الغفاره ش من ابومرزوق ش:  بجهة ، معادن خراطه

 صيانه عن 40686 برقم 20190729 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عوض معاطى محمد احمد -  92

 عطيه عوض معاطى محمد/ بملك البدماص كفر.  الفرنساوى الحديد السكه ش:  بجهة ، بسيطة منزليه اجهزة

 و بيع عن 40690 برقم 20190729 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق ابوالحسن على محمد -  93

 حسين احمد محمود محمد/ بملك الدراسات.  مخيمر منصور ش 4:  بجهة ، بيطريه ادويه تداول

 تجاره عن 40723 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه القصبى لبيب  لبيب احمد -  94

 خليفه القصبى لبيب لبيب فتحى/ بملك ابوسمبل الحريه ش 64. جمصه:  بجهة ، بويات و حدايد و سباكه مستلزمات

 بجهة ، عامة صيدلية عن 40589 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شادى/ د صيدليه -  95

 النجار محروس مجدى محمد/ بملك عارف عبدالسالم ش من نصر شفيقه ش64: 

 معرض عن 40603 برقم 20190718 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر على عبدالرحمن محمد -  96

 على حسنين طلعت حسنين/ بملك طلعت نشات ش-المجزر:  بجهة ، سيارات

 بلدى مخبز عن 40604 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج الشحات حجازى منيره -  97

 الحنفى عبدهللا فرحات رضا/ بملك البقليه:  بجهة ، مدعم مطور الى نصف

 تجاره عن 40511 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد السعيد مجدى عمرو -  98

 الهوارى عبدالغفار طارق/ بملك الجالء ش من الهوارى ش:  بجهة ، طرح

 تجاره عن 40549 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الشحات جاد حسن احمد -  99

 القناوى السيد عبدالرحيم زينب/ بملك طناح:  بجهة ، خردوات



 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

 تجاره عن 40557 برقم 20190707 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالغفار على ايمن -  100

 عبدالمنعم عطيه رجب محمد/ بملك الدسوقى جالل الشهيد ش- الزينى عزبه:  بجهة ، مستعمله منزليه ادوات

 40608 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصف المتولى محمد ادريس سلمان -  101

 ربيع عبدالمنعم احمد/ بملك الصدر مستشفى ش من العابدين زين ش1:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى مكتب عن

 تجارة عن 40559 برقم 20190708 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رزق محجوب عزيزه -  102

 اسماعيل مندوه محمد/ بملك علم ابو صبرى منشأة:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 40644 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عطيه عزيز ثابت ابانوب -  103

 عوض عطيه عزيز ثابت/ بملك عقل عزبه-الهادى ش:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس تجاره

 مزرعه عن 40646 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عبدالشافى السيد -  104

 على احمد عبدالشافى السيد/ بملك الدرافيل:  بجهة ، دواجن

 عن 40659 برقم 20190724 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد عبدالسالم شهاب محمد -  105

 رزق محمد عبدالسالم شهاب/ بملك عارف عبدالسالم ش من الصفطاوى ش:  بجهة ، وورش يدويه عدد لوازم تجاره

 صالون عن 40675 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو رزق محمد خالد -  106

 الدسوقى كمال محمد غاده/ بملك الوكاله كفر:  بجهة ، حالقه

 عن 40694 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنهاب مصطفى جمال مصطفى -  107

 بركات السيد مسعده/  بملك - سمنود منيه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 40705 برقم 20190730 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب الحسن ابو احمد عفاف -  108

 على محمد الرحمن عبد احمد/  بملك الدين شهاب حفير.  بصار 30:  بجهة ، البقاله تجاره

 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ اسماعيل ابراهيم عالء احمد ايمن -  109

 هاللى احمد سعد ممدوح/ بملك الثانويه.  منتصر ش 32:  بجهة ،( السياحيه نشطهاال عدا فيما) داخليه رحالت مكتب عن 40707

 مكتب عن 40578 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد صالح ايهاب -  110

 على للرقابة العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح وفقا 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد

 الحنطور صالح محمد صالح احمد/ بملك بوشه:  بجهة ،( والواردات الصادرات

 مدشه عن 40582 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االعالف لتجاره منصور -  111

 منصور حسن منصور رحاب/ بملك المدينه مجلس خلف النقمه احمد ش:  بجهة ، اعالف وتجاره حبوب

 سنترال عن 40611 برقم 20190718 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد صادق ابراهيم صادق -  112

 عبدالقادر الرفاعى حامد/  بملك - االمل 23 - الحفير:  بجهة ،( االنترنت خدمات عدا فيما)

 تجاره عن 40515 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القبانى محمد حمدان محمد -  113

 القبانى محمد حمدان/ بملك البساتين:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 بقاله تجاره عن 40632 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام محمود السيد زينب -  114

 السيد الدسوقى ابراهيم صالح/ بملك الحطبه كفر:  بجهة ، بارده ومشروبات

 مكتب عن 40638 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسب ابراهيم حسنى محمود -  115

 للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد

 حسب ابراهيم حسنى احمد/ بملك اخطاب:  بجهة ، مجمده ولحوم اسماك وتوريد وتجارة( والواردات الصادرات على

 مكتب عن 40638 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسب ابراهيم حسنى محمود -  116

 للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 لمجموعها عدا فيما) وتصدير استيراد



 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

 ابراهيم حسنى صفوت/ بملك االنشاصيه -اخطاب طريق:  بجهة ، مجمده ولحوم اسماك وتوريد وتجارة( والواردات الصادرات على

 حسب

 عن 40517 برقم 20190701 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجى محمد التبعى التبعى اسامه -  117

 على للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) استيراد

 محسن عبدالجليل عيد عنايات/ بملك الحطبه كفر:  بجهة ، كهربائيه ادوات وتوزيع( والواردات الصادرات

 مكتب عن 40553 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد يوسف احمد -  118

 محمد السيد يوسف/ بملك عارف عبدالسالم ش من حسنين محمود ش6:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى

 عن 40570 برقم 20190708 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم يونس عبدالمجيد سامى احمد -  119

 عبدالحميد رزق منى/ بملك  المنيل:  بجهة ، دواجن مستلزمات و اعالف تجاره

 عن 40639 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن توفيق عبدالرحمن السيد -  120

 نمر حسن السيد محمد/ بملك الحلوانى عزبه- سندوب:  بجهة ، غذائيه مواد توزيع

 مكتب عن 40647 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على صديق زكريا محمد -  121

 للرقابه عامهال الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد

 عبدالرحمن فاضل محمد/ بملك محمود ميت:  بجهة ،( والواردات الصادرات على

 بجهة ، بقاله عن 40662 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض لطفى على دعاء -  122

 شلبى على على عاليه/ بملك على ميت: 

 عن 40664 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشماوى الشربينى احمد اسماعيل -  123

 الطيب مروان الدسوقى ابراهيم انهار/  بملك تلبنت:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 40679 برقم 20190728 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدالحميد -  124

 حجازى ابراهيم عبدهللا ابراهيم/ بملك ابوجالل:  بجهة ، البقاله تجاره

 تجاره عن 40696 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فتحى احمد -  125

 عبدالفتاح على محمد طارق/  بملك - حدر ميت من صيام ش56:  بجهة ، واكسسوارات شمسيه نظارات

 حظيرة عن 40709 برقم 20190730 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد الشربينى احمد -  126

 محمد محمد احمد رنا/ بملك الجزاير. العبد قائم:  بجهة ، مواشى

 عن 40588 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي جاد حسين نيازى حسين -  127

 عبدالمنعم احمد/ بملك( حاليا الراشدين الخلفاء) سابقا والترعه ماهر احمد ش من الشيماء برج:  بجهة ، اثاث ومعرض اثاث تجاره

 سالم

 تجاره عن 40597 برقم 20190717 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى احمد مقبول احمد -  128

 الدين زين الشربينى احمد مقبول/ بملك زنقر ميت:  بجهة ، منزليه ادوات

 معرض عن 40600 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود السيد محمود -  129

 حسن محمود السيد محمود/ بملك ابوعرصه:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 13437 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق برهام الهادى اشرف -  130

 يوسف ابراهيم الخطيب محمود/ بملك الكردى كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 ورشه عن 40529 برقم 20190703 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب فرحات محمد مصطفى -  131

 محمد جمعه زينب/ بملك الرزقه حوض- المسقا ش:  بجهة ، معادن تشكيل

 عن 40558 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى عبدالجواد محمد هانى -  132

 ماضى عبدالغنى عبدالجواد محمد/ بملك خامس بلقاس- البغدادى:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره



 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

 عن 40566 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجور نصر احمد ابراهيم اسالم -  133

 عجور نصر احمد ابراهيم/ بملك الحجر اويش:  بجهة ، مطعم

 مكتب عن 40573 برقم 20190708 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عمر احمد شاكر هانى -  134

 العدل محمد عوض احمد/ بملك القديمه الحديد السكه ش:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء مقاوالت

 تجارة عن 40650 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الواحد عبد احمد احمد -  135

 المرسى المجد ابو العاطى عبد حكمت/  بملك دشيشه ابو:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 مكتب عن 40671 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت عنتر -  136

 الغنى عبد ابراهيم عنتر الغنى عبد/ بملك المركزى االمن خلف.  الرحمن مسجد شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عصاره عن 40691 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم متولى محمد احمد -  137

 البلتاجى مصطفى محمود محمد/ بملك العام المستشفى شارع ناصيه الجالء:  بجهة ، فواكه و قصب

 عن 40700 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بعجر السيد الرحمن عبد دويب ايمان -  138

 محمود محمود سميه/ بملك الجديد الموقف امام. مسعود مصطفى ش:  بجهة ، بقاله تجاره

 مكتب عن 40715 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب مصطفى محمد احمد -  139

 للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد

 حبيب مصطفى محمد اشرف/  بملك - داود ابو:  بجهة ،( والواردات الصادرات على

 تجارة عن 40576 برقم 20190709 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالرحمن السيد رمضان -  140

 الحفيظ عبد السيد الحفيظ عبد/ بملك الدمسيس ش 11 الزينى تقسيم:  بجهة ، البقاله

 عن 40602 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدالفتاح عبدالفتاح محمد -  141

 النجار عبدالفتاح عبدالفتاح/ بملك الحجر اويش:  بجهة ، بقاله تجاره

 تجارة عن 40616 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سولاير قسطنطين اميل ان -  142

 السيد محمد ابراهيم رضا/ بملك البدماص كفر.  نور البان خلف.  الجبانات ش من عبدالقادر سيدى:  بجهة ، مقاهى لوازم

 عن 40510 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمقاوالت للهندسه المهدى مؤسسه -  143

 نصر عبدالعزيز محمد حسين/ بملك بهوت كفر:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى مكتب

 عن 40512 برقم 20190701 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الحسينى يوسف السيد يوسف -  144

 الشحات احمد/ بملك عارف عبدالسالم ش من الصفطاوى ش19:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا)  مالبس مصنع

 فرج احمد

 عن 40631 برقم 20190721 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوى عبدالحميد عبدالمنعم حسين -  145

 على عبدالقادر اسعد محمد/ بملك البلتاجى ش22:  بجهة ، الخارجى للتصوير استديو

 عن 25777 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدروسى عبدالحليم عبدهللا محسن -  146

 دراز احمد محمد احمد/ بملك القديمه برمبال:  بجهة ، وفاكهه خضار تجاره

 عن 40519 برقم 20190702 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمعون ابراهيم المهدى محمود توكل -  147

 غريب سعد فرج/ بملك االحمر الكوم:  بجهة ، وفاكهه خضار تجاره

 تجاره عن 40521 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد سليمان عمرو -  148

 عثمان محمد سليمان عمرو/ بملك بسنديله:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 مصنع عن 40545 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى فتحى عبدهللا -  149

 قاسم احمد مصطفى فتحى/ بملك الكردى كفر:  بجهة ، بالستيك



 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

 تجاره عن 40555 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على محمد سعدالدين -  150

 نور السيد احمد ياسر/ بملك االهرام برج-الجالء ش:  بجهة ، عموميه وتوريدات صحيه ادوات

 تجاره عن 40640 برقم 20190722 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين عبدهللا صبرى ابتسام -  151

 الدين شرف السيد على على/ بملك بطره:  بجهة ، اعالف

 40649 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد البكرى عبدالفتاح عبدالعزيز احمد -  152

 سعدى محمد جبر/ بملك ابوالحارث ميت:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات وبيع تجهيز عن

 تجارة عن 40683 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرف محمد عبدالرحيم احمد -  153

 النجا ابو ابراهيم ابوالنجا مديحه/ بملك الشرطة مساكن خلف:  بجهة ، حبوب و غذائية مواد

 توزيع و بيع عن 40688 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل جالل محمد على -  154

 حسن مصطفى محمد السيد/ بملك  الزقازيق طريق.  مصطفى ابو ش:  بجهة ، تغليف و تعبئة مستلزمات

 عن 40703 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى يوسف عبدالسالم علوى محمد -  155

/ بملك طرطير تقسيم.  التوارجى بعد عبدالرحمن الحمد شارع 4:  بجهة ، مزادات و( بارده و ساخنه مشروبات تقديم)كافيه و مطعم

 توفيق احمد توحيده

 تجاره عن 40716 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه المرسى شكرى طارق -  156

 احمد صبحى هشام عبدالرحمن/ بملك الخواجات سوق.  االتربى ش:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 الصباغ

 40593 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والى يوسف محمد المنجى العربى ايهاب -  157

 خليل على محمد نجوى/ بملك تلبانه:  بجهة ، ماكوالت مطعم عن

 تجاره عن 40617 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند الحسينى صديق رضا -  158

 سند الحسينى صديق حماده/ بملك الطويله:  بجهة ، زراعيه وتقاوى بذور واسمده زراعيه مبيدات

 عن 40629 برقم 20190721 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اسماعيل محمد السيد اسماعيل -  159

 الموجى ابراهيم عبدالرافع محمد/ بملك المعصره:  بجهة ، مستعمل توك توك معرض

 مكتب عن 40533 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على محمد السعيد -  160

 ابراهيم السعيد حسين/ بملك جيهان ش من سعيد حسن ش:  بجهة ،( السياحيه االنشطه عدا فيما) داخليه رحالت

 40503 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق حميدعبدال عبدالرازق محمد -  161

 محمد المهدى عبدالحكيم/ بملك الشوامى الخالله:  بجهة ، مكتبيه ادوات بيع عن

 عن 40523 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اباظه حسين حسين السعيد عالء -  162

 عبدالجليل عالء/ بملك عبده محمد االمام ش من والمروه الصفا ش-الجديده توريل:  بجهة ، كهربائيه وادوات وبويات حدايد تجاره

 جابر

 عن 40622 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى يونس عبدهللا محمد -  163

 عبدالنبى يونس عبدهللا يونس/ بملك طنباره:  بجهة ، مواشى تربيه حظيره

 عن 40544 برقم 20190707 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمد عبداللطيف عمر -  164

 فوده احمد احمد عبدالموجود عبدهللا/ بملك السلسول:  بجهة ، مدعم الى نصف بلدى مخبز

 تجاره عن 40550 برقم 20190707 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى احمد العجمى العجمى -  165

 داود ابراهيم احمد لظيمه/ بملك دمنه محله:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت بيطريه ادويه

 عن 40554 برقم 20190707 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد حسام عبدالرحمن -  166

 الجميعي سالم محمد حسام/ بملك الدبوسى كفر:  بجهة ، مواشى مزرعه



 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

 مكتب عن 40567 برقم 20190708 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعى عبدالواحد يسن احمد -  167

 للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد

 حالوه السيد صالح عبدالحليم سياده/ بملك نجير:  بجهة ، عامه ومقاوالت( والواردات الصادرات على

 تجاره عن 40636 برقم 20190722 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد حسن مسعد حسن -  168

 شلبى ابراهيم حامد حمدى/ بملك البالويه:  جهةب ، مجمده واسماك ولحوم دواجن

 عن 40641 برقم 20190722 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والى المتولى محمد محسن محمد -  169

 محمد محسن/  بملك تلبانه:  بجهة ،( االدويه فيماعدا()المياه معالجه-تجميل مستحضرات-زراعيه- معمليه صناعيه)كيماويات تجاره

 والى عبدالعال المتولى

 مصنع عن 40638 برقم 20190722 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسب ابراهيم حسنى محمود -  170

 حسب ابراهيم حسنى صفوت/  بملك االنشاصيه - اخطاب طريق:  بجهة ، بالديكور الخاص المعدنى الزاويه شريط ولصق لتجميع

 تجارة عن 40687 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار احمد فرغلى عمرو -  171

 نصار احمد فرغلى/ بملك الرحمن مجمع ش.  بلقاس طريق:  بجهة ، اعالف و غذائية مواد

 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمود المقصود عبد الشربينى احمد -  172

 حامد محمود المقصود عبد/ بملك السلخانه ناحيه الجالء ش:  بجهة ، سيارات غيار قطع محل عن 40702

 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد المعاطى ابو عبدالسالم هشام -  173

 ابو السالم عبد ناديه/ بملك الرياض:  بجهة ، واحذيه( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس تجاره عن 40717

 محمد المعاطى

 40590 برقم 20190717 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير لالستيراد الفداوى مؤسسه -  174

 للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد عن

 عبدالبارى عبدالعزيز ممدوح/ بملك عارف عبدالسالم ش من متفرع غازى احمد ش:  بجهة ،( والواردات الصادرات على

 مطعم عن 40592 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى محمد صالح اسامه -  175

 يوسف محمد المنجى العربى ايهاب/ بملك تلبانه:  بجهة ، ماكوالت

 مكتب عن 40618 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفور حامد السيد محمد -  176

 عبدالغفور حامد السيد/ بملك الخطاب بن عمر ش 69:  بجهة ، بناء مواد توريدات و نقل و عامه مقاوالت

 عن 40527 برقم 20190703 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا الشحات احمد عبدالباسط محمد -  177

 موسى حسن عبدالنبى صبرى/ بملك االقالم طوخ:  بجهة ، مواشى تسمين مزرعه

 ، بقاله تجاره عن 40548 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر يوسف محمود وليد -  178

 الخليل السيد العربى فاطمه/ بملك القديم الترعه كفر-عسل عزبه:  بجهة

 تجاره عن 40633 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبخاوى محمد محمد نيفين -  179

 السوليه يوسف محمد خالد/ بملك سمنود منيه:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس

 تجاره عن 40621 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر رجب السيد احمد -  180

 محمد طلعت احمد/ بملك موسى الحاج مسجد بجوار- الترعه ش:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 40560 برقم 20190708 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرشدى الشربينى الشربينى محمد -  181

 النحاس احمد سالمه/ بملك الستامونى:  بجهة ، بقاله

 ، مطعم عن 40569 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالرحمن نبيل احمد -  182

 جابر السيد محمد على محمد/ بملك توشكى بوابه مقابل الجامعه استاد خلف:  بجهة



 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

 ورشه عن 40648 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد يوسف رجب عمر -  183

 محمد عبدالنبى محمد/ بملك الطيبه:  بجهة ، رخام

 عن 40668 برقم 20190725 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عريض عبده محمد محمد عادل -  184

 عريض جمعه حمزه محمد هشام/ بملك دنجواى:  بجهة ، مستعمله حدايد تجارة

 تجارة عن 40685 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو ابراهيم مجدى خالد -  185

 عبده احمد الحليم عبد احمد/ بملك الكردود:  بجهة ، صحية ادوات

 عن 40684 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعير يوسف سيف ممدوح السيد -  186

 الدسوقى ربيع محمد محمود/ بملك العوضيه:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة

 38117 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  عبدهللا الدسوقى محمد المحمدى ايمان -  187

 عبدهللا الدسوقى محمد المحمدى/  بملك - بهوت:  بجهة ، اليه نجاره ورشه عن

 ورشه عن 40711 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد فتحى محمد -  188

 بركات محمد فتحى/  بملك - الليثى االمام من الفالح ش2 - البدماص كفر:  بجهة ، نجاره

 40720 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى البسطويسى عبدالحميد احمد -  189

 البسطويسى عبدالغنى البسطويسى محمد/ بملك - المدارس شارع امتداد:  بجهة ، محمول اكسسوار تجارة عن

 عفشه ورشه عن 40605 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد كمال حسن -  190

 االزلى محمد عبدالقادر/ بملك والكبارى الطرق خلف جديله:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 40634 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد الشربينى حماده -  191

 خاطر حسن محمد الشربينى/  بملك - الشوامى:  بجهة ،( العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما) جاهزه مالبس

 عن 40620 برقم 20190721 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود محمد رضا -  192

 الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد و اعالف تجاره

 محمود محمد محمود محمد/ بملك مسعود ميت:  بجهة ،( والواردات الصادرات على للرقابه العامه

 40516 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى عبدالعزيز محمد السيد محمد -  193

 محمد الحسينى محمد احمد/  بملك - المحاكم مجمع:  بجهة ، عامه وتوريدات مقاوالت مكتب عن

 عن 40670 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان احمد محمد احمد محمد -  194

 رضوان احمد محمد احمد/  بملك بسنديلة:  بجهة ، مكتبيه ادوات تجارة.  مكتبه

 تجاره عن 40681 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جليله على احمد عبدهللا محمد -  195

 ابوالعز جمعه السيد السيده/ بملك دماص:  بجهة ، اعالف

 البقاله تجاره عن 40682 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود لطفى دعاء -  196

 على محمود لطفى محمود/ بملك ابوالصير:  بجهة ،

 عن 40708 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل احمد الفتاح عبد محمد -  197

 فتحى المجيد عبد/ بملك كابتشينو امام بورسعيد شارع.  لؤلؤة برج.  مشعل ميدان:  بجهة ، عامه توريدات و عامه مقاوالت مكتب

 مشالى المجيد عبد

 مبيدات تجاره عن 40721 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسن احمد السيد -  198

 عيد السيد حسن احمد/  بملك - البقليه:  بجهة ،

 مطعم عن 40606 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا فرحات رضا محمد -  199

 فرج الشحات حجازى مصطفى/ بملك البقليه:  بجهة ، فالفل و مشويات



 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

 صيانه عن 19243 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالمنعم هشام -  200

 رزق احمد عبدالعظيم وايمان ودينا حنان/ بملك العيسوى زكريا ش14-الجامعه حى:  بجهة ، طبيه اجهزه

 تجاره عن 40625 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدهللا شعبان عبدهللا -  201

 راجح محمود عبدهللا شعبان/ بملك برهمتوش:  بجهة ، وبويات حدايد

 عن 40524 برقم 20190702 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران عبدالرحمن ابراهيم هانى -  202

 موسى مهران عبدالرحمن ابراهيم/ بملك الوكاله كفر:  بجهة ، خرده تجاره

 عن 40551 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر عبداللطيف يوسف توفيق محمد -  203

 عبدالمعطى محمد وائل/ بملك المكرمه مكه ش7- الجديده توريل:  بجهة ، السله كره لتعليم صاله

 عن 40572 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى احمد ابراهيم سامى فتحى -  204

 المغربى احمد ابراهيم سامى/  بملك البحر نوسا:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 40645 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد النبوى محمد ياسين محمد -  205

 محمد النبوى محمد ياسين/  بملك عارف عبدالسالم ش من متفرع السنترال خلف السلكاوى ش42:  بجهة ، حكوميه نوريدات

 عن 40658 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى على غريب فتحى محمود -  206

 الشربينى على غريب فتحى/ بملك عفان بن عثمان مسجد بجوار. بساط:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 تجاره عن 40663 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عثمان السيد كريمه -  207

 عبدالعزيز مختار ليلى/ بملك المزرعه ش- الدراكسه:  بجهة ، دواجن اعالف

 عن 40672 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل يوسف احمد محمد جمال -  208

 شبل محمد زينب/ بملك الجامعه حى.  العاص بن عمرو ش 10:  بجهة ، غذائية مواد تجارة

 عن 29102 برقم 20190728 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو محمد رفعت محمد احمد -  209

 رشوان مرسى ثابت نصر/ بملك النهضه مدينه-البدماص كفر:  بجهة ، الصناعيه المنظفات كافه وبيع تصنيع

 تجاره عن 40677 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده بدران جوده محمود -  210

 جوده بدران جوده احمد/  بملك - بدواى:  بجهة ، خرده

 40710 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد عبدالسالم راضى احمد -  211

 المتولى عطيه المتولى احمد/ بملك الجامعه حى:  بجهة ، تجميل مستحضرات و طبيه مستلزمات تجارة عن

 تسمين مزرعة عن 40722 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالقادر محمد -  212

 محمد القادر عبد محمد/ بملك الحفير 33:  بجهة ، مواشى

 40612 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنبلي ابراهيم السيد عبدالحميد محمد -  213

 حسن ابراهيم السيد عبدالحميد/بملك المعصره:  بجهة ، لب وتغليف تعبئه عن

 تجاره عن 40504 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمك محمد احمد طارق احمد -  214

 سمك محمد احمد طارق/ بملك الشربينى سعد ش من يونس عمرو ش:  بجهة ، قطاعى كهربائيه واتاد

 مكتب عن 40514 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خدوج حسن الشحات محمد -  215

 خدوج محمد حسن الشحات/ بملك ابوحسين ميت:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 40525 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض المرسى عبدهللا احمد اسالم -  216

 عوض المرسى عبدهللا احمد/ بملك الشرقى طنامل-االيتاريه عزبه:  بجهة ، تريكو مصنع



 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

 تجارة عن 40565 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف سمعان نظمى امير -  217

 ايناس/ بملك الجديده توريل 18 شارع من ثابت بن حسان شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 عبدالحق طه عبدهللا

 تجاره عن 40654 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج اللطيف عبد كمال عزت -  218

 عبدالمنعم فرحات حجازى فوزيه/ بملك البقليه:  بجهة ، زراعيه ومبيدات ومخصبات واسمده تقاوى

 عن 40665 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد احمد محمد سامح -  219

 صالح محمد محمد يحيى/ بملك الخضراء العتبه ش:  بجهة ، الغذائية المواد لتجاره مخزن

 و تجارة عن 40673 برقم 20190725 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على نصرت احمد -  220

 الجيش ش من متفرع البخارى االمام ش.  مبارك مدينه:  بجهة ، الورقيات و المنظفات و العطور و التجميل مستحضرات توزيع

 على على نصرت محمد/ بملك

 عن 40689 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويضه احمد ابراهيم عادل عالء -  221

 اسكندر توفيق اميل توفيق/ بملك لالحذيه فيفا محل بجوار السالب مسجد امام. المشايه ش:  بجهة ، بقاله تجارة

 عن 40704 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف محمود جمال انجى -  222

 السيد ابراهيم رجب/ بملك ماهر احمد:  بجهة ، تجميل ادوات تجارة

 كوافير عن 40714 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد السيد السعيد السعيد -  223

 السعيد السيد السعيد احمد/ بملك تلبانه:  بجهة ، حريمى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20190729 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  بالستيك روالت تقطيع  ،  شركة   وشريكه الموجى السعيد -  1

 حسن على توفيق نصر/  بملك بلقاس طلخا طريق اناالورم قريه:  بجهة ، بالستيك روالت تقطيع عن ، 40693

 برقم 20190710 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(  جزارة) لحوم بيع   ،  شركة   بسيونى محمد حامد السيد/ورثه -  2

 بسيونى عبدالسالم محمد/ بملك دمنه محله منيه:  بجهة ،( جزارة) لحوم بيع عن ، 40580

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   بناء مواد تجاره  ،  شركة   ابراهيم حمدى ومحمد عبدالرءوف محمد محمود شركه -  3

 سالمه محمد ابراهيم حمدى/  بملك - ابوالصير:  بجهة ، بناء مواد تجاره عن ، 40695 برقم 20190729

   مالها ،رأس  خالفه و لالسفنج الغير لدى تصنيع و مصانع وتشغيل ادارة  ،  شركة   شركاه و يوسف صبحى عاطف -  4

:  بجهة ، خالفه و لالسفنج الغير لدى تصنيع و مصانع وتشغيل ادارة عن ، 40667 برقم 20190725 فى ،قيدت 500000.000

 المنزالوى محمد العزيز عبد اسامه/ بملك بشال

 والمكمالت التجميل ومستحضرات البشريه االدويه وتصنيع تجاره  ،  شركة   وشريكه رضوان احمد محمود احمد شركه -  5

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  التجاريه والتوكيالت والتصدير والتغليف والتعبئه الغير لدى الطبيه والمستلزمات الغذائيه

 الطبيه اتوالمستلزم الغذائيه والمكمالت التجميل ومستحضرات البشريه االدويه وتصنيع تجاره عن ، 40635 برقم 20190722

 علوى الثانى الدور- عارف عبدالسالم ش من الرازى ش1:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت والتصدير والتغليف والتعبئه الغير لدى

 رضوان احمد محمود حاتم/ بملك

 50000.000   مالها ،رأس  والتصدير المعسل الدخان وتجاره لصناعه مصنع  ،  شركة   الرفه عبدالحميد محمد هشام ورثه -  6

 ش من عثمان احمد ش:  بجهة ، والتصدير المعسل الدخان وتجاره لصناعه مصنع عن ، 40579 برقم 20190710 فى ،قيدت

 الرفه عبدالحميد محمد هشام هبه/ بملك بورسعيد



 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

   مالها ،رأس  الورقيه المنتجات تصنيع  ،  شركة   وشركاه الورقيه المنتجات لتصنيع التهامى اسماعيل محمد شركه -  7

 عنتر ميت/ بناحيه فرع افتتاح تم:  بجهة ، الورقيه المنتجات تصنيع عن ، 40528 برقم 20190703 فى ،قيدت 3000000.000

 عبدالرازق محمد احمد مصطفى/ بملك

   مالها ،رأس  الورقيه المنتجات تصنيع  ،  شركة   وشركاه الورقيه المنتجات لتصنيع التهامى اسماعيل محمد شركه -  8

 السريع الطريق-الحناجله حوض:  بجهة ، الورقيه المنتجات تصنيع عن ، 40528 برقم 20190703 فى ،قيدت 3000000.000

 العدل محمد فتحى على/ بملك

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   1170:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار السيد النبى حسب محمد عادل   - 1

 العين بتلك التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20190701 تاريخ وفى ،   5972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الموافى عبدالغفار الرفاعى احمد محمد   - 2

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190702 تاريخ وفى ،   38488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى محمد عبدالمنعم محمد منيره   - 3

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   39831:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل السيد محمد محمود محمد   - 4

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   15680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده رمضان زكى رجب   - 5

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   38626:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدقاق حسن ابراهيم فاروق داليا   - 6

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   10897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تبخي زكى هللا عوض ملكه   - 7

 للوفاه القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   15161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين حسين عرفه حسين   - 8

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   38725:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمقصود حسن مصطفى عصام   - 9

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   18445:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم برهام رضا محمد   - 10

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   5567:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه حافظ فهيم عمرو   - 11

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   18979:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وفا الدسوقى العربى محمد   - 12

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   31949:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد نصر السيد محمد احمد   - 13

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   20429:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسطويسى الشيشينى ابراهيم الحميد عبد   - 14

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   32816:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويس محمد مصطفى محمد   - 15

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   16821:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد   - 16

 العين بتلك التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   33237:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنيالوى احمد ربه عبد محمد   - 17

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   14997:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قوره عبده محمد راضى   - 18

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   35828:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض معوض عبدالسالم سامها   - 19

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   11204:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد طاهر محمد مجدى   - 20

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   15491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوسكينه عبدالمجيد حسن ابراهيم   - 21

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   39476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل على السعيد محمد   - 22

 نهائيا التجاره القيدالعتزاله محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   16650:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيونى محمد حامد السيد   - 23

 تعالى هللا لرحمه للوفاه القيد محو تم

 تم   20190711 تاريخ وفى ،   25566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامى عثمان مصطفى القطب هانى   - 24

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190714 تاريخ وفى ،   20078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش عبدالمطلب عبدالستار فاطمه   - 25

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   27912:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الريس امين احمد مصطفى هشام   - 26

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   31319:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دويدار اسماعيل على سامح   - 27

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20190715 تاريخ وفى ،   19225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عفيفى محمود الدسوقى ابراهيم محمود نهى   - 28

 هائيان التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   37369:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عالم احمد مصباح احمد تامر   - 29

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   30349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف محمد شعبان سعاد   - 30

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   20498:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج حسن رشاد محمود رضا محمد   - 31

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   753:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للرحالت العلمى مؤسسه   - 32

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   34861:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم مصطفى على ندا   - 33

 العين بتلك التجاره العتزاله القيد محو

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   23727:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسان محمد محمد السيد الهام   - 34

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   26512:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الغنى عبد محمد شهيرة   - 35

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   36442:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف محمد عبدالهادى بكر السيد حنان   - 36

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   8349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوضى محمد عبدالرحيم محمد   - 37

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالقادر جمال احمد   - 38

 ارهالتج نهائياالعتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   13221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض بركات بليغ حبيبه   - 39

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   24835:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصى حامد ماهر عزيزة   - 40

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم

 تم   20190718 تاريخ وفى ،   28395:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار يوسف ابوالنور عبدالسميع السيد   - 41

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   39802:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل رجب محمد نشات   - 42

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   30293:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حفيله احمد احمد عمرو   - 43

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   20519:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعيد زيد ابو الشحات محمد   - 44

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   26506:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين احمد ياسر سمر   - 45

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   21869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القطرى على الغفار عبد نزيه احمد   - 46

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   38323:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد هاشم الحميد عبد خالد   - 47

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   3503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خالد حسن محمد الدين حسام   - 48

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   13684:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم السيد جمعه مجدى فاديه   - 49

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   27812:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى عباس حسن محمد   - 50

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   36799:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد العدل احمد ابراهيم   - 51

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 تم   20190724 تاريخ وفى ،   23225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزام على عبدالعزيز رمضان احمد   - 52

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   11581:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب ابراهيم عبدالحميد فكرى   - 53

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   10959:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البغدادى عبدالغنى سمير احمد   - 54

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   10639:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود فهمى محمد اسامه   - 55

 المحل هذا فى التجاره لترك االخر الرئيسى شطب تم

 تم   20190725 تاريخ وفى ،   13923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنيجل عبدالرازق عبدالعال عصام   - 56

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   36823:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالمجيد المحمدى احمد   - 57

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   12194:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نافع احمد عادل ايمان   - 58

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو

 تم   20190728 تاريخ وفى ،   24944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طويله الدسوقى محمود محمد احمد   - 59

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   8769:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجاهد ابوزيد محمد امينه   - 60

 نهائيا التجاره العتزالها القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   15757:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزامك امين محمد مجدى   - 61

 المحل هذا فى التجاره العتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   38397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبدهللا موسى مايسه   - 62

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   15757:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزامك امين محمد مجدى   - 63

 المحل هذا فى التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   29141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيوطى محمد احمد نسيم رشا   - 64

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   15757:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزامك امين محمد مجدى   - 65

 المحل هذا فى التجاره العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالهادى عبدالوهاب حمدى منيره   - 66

 نهائيا التجاره العتزالها القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   20772:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريحان البسيونى محمد محمود المحمدى   - 67

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   24525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم بدران جمال احمد   - 68

 نهائيا جارهالت العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   6429:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشرى يوسف بكر محمد اشرف   - 69

 نهائيا التجاره العتزاله القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   12378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف يوسف عطيه يوسف   - 70

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   39754:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد شعبان جابر جمال   - 71

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   26413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غازى الشربينى الشبراوى السيد نجوى   - 72

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   27090:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوليلى هللا عبد حامد رضا محمد حامد   - 73

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  38144 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبدالرحمن السيد السيد احمد -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  9504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد احمد محمود محمد -  2

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  4355 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد عبده محمود ابراهيم -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  38027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف الحليم عبد محمد ابراهيم -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  1981 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود حامد مصطفى على -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  19018 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد ابراهيم عبدالظاهر محمود عاصم -  6

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



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  9923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد السعيد محمد السعيد -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  37685 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على شحاته على شريف -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  28166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المالبس لتصنيع الدابى -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  38610 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سعد عبدالوكيل احمد -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  40162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود السيد محمد على عبدهللا -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  6995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ندوان شحاته عبدالسالم رضا -  12

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

 رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  11994 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمجيد محمد ابوالفتوح احمد محمد -  13

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  33665 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى جمال -  14

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  33454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنيالوى وديع يحيى عمرو -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  31638 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيسوى عبدالحاكم سامح احمد -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  6610 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان احمد محمد احمد -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  31355 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد على السيد ابراهيم -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  33888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر محرم محمد عبدالعظيم هند -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  40224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الخضرى محمد نجاح -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  22377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر ابراهيم عطيه عطيه احمد -  21

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  22437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الموافى حسن محمد على مصطفى -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  3144 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد على السيد عباس ايمن -  23

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  40523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اباظه حسين حسين السعيد عالء -  24

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



 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

 رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  40042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشماوى على محمد الشربينى لطفى -  25

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  28408 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االخطابى السيد ابوالفتوح محمد السيد -  26

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

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  39847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد طلعت محمد شيماء -  27

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

 المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  8684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز محمد -  28

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

 المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  14203 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسطويسى عبدالغنى محمد طارق -  29

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

 تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  39669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشحات على الحميد عبد الملك عبد سوسو -  30

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  31102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم طلبه محمد ابراهيم سالم -  31

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  2287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم سالم صالح سالم -  32

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  33367 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بربر محمد السيد على السيد -  33

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

 رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  29310 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهنداوى عطيه المجيد عبد عطيه احمد -  34

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

 رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  29701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد االمين/ الى تعدل -  35

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

 رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  29701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمين عثمان لطفى محمد امين احمد -  36

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  39013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى محمد الدين صالح حمدى -  37

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  40428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زكى محمد الفتاح عبد احمد -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  6883 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج السيد الشحات السيد محمد -  39

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  24384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم محمد حسنى -  40

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  31977 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والمنزليه الكهربائيه لالجهزه الخطيب مؤسسه -  41

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

 تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  27016 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر المحمدى عبدالغفور الطنطاوى ابراهيم -  42

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  40320 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعبده محمود مرتضى محمود -  43

  جنيه  47000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  15656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم محمود محمد محسن ايمن -  44

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  20393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده محمد على محمد -  45

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   تأشيرال

 رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  15675 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاويش ابراهيم المحمدى احمد ياسر -  46

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

 المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  10086 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم السيد الدسوقى ابراهيم صالح -  47

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  27727 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح سليمان محمد هويدا -  48

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  38233 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين محمد الهادى احمد -  49

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  37625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى المندوه السيد جميل -  50

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  39187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصباح محمد حسن محمد معتز -  51

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  27327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جحا محمد محمد عبير -  52

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  18053 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد محمود مصطفى -  53

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  3095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد محمد الدسوقى السيد -  54

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  2914 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  باسليوس سليمان عوض سليمان -  55

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  35497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوار ابراهيم السيد الجرايحى منصور -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  36475 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قريع احمد عبده عمادالدين باسم -  57

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  24521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طه حمزه طه محمود -  58

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شومان على ناصر على -  59

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزراعيه الحاصالت تقاوى  النتاج شومان مؤسسه -  60

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



 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

 تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزراعيه الحاصالت تقاوى وتجاره شومان مؤسسه -  61

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شومان على ناصر على -  62

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  39681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى كمال فتحى احمد -  63

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  8530 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم احمد ابراهيم -  64

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  32749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الميه على احمد عبدهللا -  65

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  2628 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غيث محمد توفيق حسن هانى -  66

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  2628 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غيث محمد توفيق حسن هانى -  67

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

 رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  23886 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البطراوى محمد عطيه صالح ضياء -  68

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  12670 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نسيم كامل ميشيل بيتر -  69

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  12283 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عوض بدير السيد -  70

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل   :التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  12283 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عوض بدير السيد -  71

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  34886 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى السيد ابراهيم السيد احمد -  72

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  23241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مدكور محمد محمد شعبان رشا -  73

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  40492 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد السيد رافت محمد -  74

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  4436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عساسه على على احمد -  75

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  33484 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى سعد موسى امل -  76

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  39995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد رزق محمد احمد -  77

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  33232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الصديق غانم زكريا -  78

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  14088 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر بيومى السيد عبدالوهاب محمد -  79

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  27056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مجاهد احمد السيد عوض وليد -  80

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  27456 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر جاد عبده السيد هبه -  81

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  38731 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد عبدالمنعم مأمون محمد -  82

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  10749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعالن الدين محى صالح محمد -  83

  جنيه  520000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  3959 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم احمد السيد خالد -  84

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  12177 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غزاله السيد درويش عبدهللا هانى -  85

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  19927 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر محمد عمر محمد -  86

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  3084 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى محمد زكريا احمد محمد وليد -  87

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، ختاري وفي  5384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد محمد على طارق -  88

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  34216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عبدالرحمن امير محمود -  89

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  28459 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد على محمد احمد محمد -  90

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  10959 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى سمير مؤسسه/ الى تعدل -  91

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  10959 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى عبدالغنى سمير احمد -  92

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  40028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويس عبداللطيف العربى محمود -  93

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  40028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويس عبداللطيف العربى محمود -  94

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  12008 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصطفى شعبان عمرو -  95

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  37410 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشماوى محمد زكى فتحى اسالم -  96

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  26521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين عبدالمنعم محمود محمد -  97

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  6364 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالمونى فوزى عطاهللا فوزى -  98

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  26168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعداوى سعد محمد سعد ناجى -  99

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  8710 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد الموافى محمد محمد اسماعيل -  100

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  29102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جادو محمد رفعت محمد احمد -  101

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  27287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعبان محمد السيد اشرف -  102

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  39205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلفر فريخه -  103

  جنيه  110000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس ديلتع تم  20190728 ، تاريخ وفي  40364 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم على خرشد نصر خرشد صالح -  104

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  21658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راشد على محمد الرفاعى احمد -  105

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

 المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  3596 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجاج ابراهيم محمد ابراهيم شحته -  106

  جنيه  17000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  17935 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زغروت عبدالنبى محمد احمد -  107

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  38713 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود عبدالنبى فتحى محمود -  108

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  30237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل محمد عاطف محمد -  109

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

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  4922 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين شرف العظيم عبد محمد حماده -  110

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  34943 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود حسن محمود -  111

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماشه محمد ابراهيم خيرى -  112

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  18319 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين حسن عطيه طلعت محمد -  113

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

 المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  39904 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجاهزه للمالبس البغدادى مصنع -  114

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   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

 رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  40656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التلم السعيد صبرى نورالدين محمد -  115

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

 تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  38971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعز ابراهيم مصطفى فكرى مصطفى -  116

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  34347 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد احمد سميره -  117

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  21112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد منير الدين حسام احمد -  118

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  27316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فريد محمد محمد فاروق وليد -  119

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  7071 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد عبدالمعبود محمد السعيد -  120

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  18266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ابراهيم زكريا بهجت -  121

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

 تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  29756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التوابتى محمد السعيد محمد صبرى محمد -  122

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  29756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التوابتى/الى تعدل -  123

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  667 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزب محى وجيه محمد -  124

  جنيه  110000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  25194 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيعه حسن حسن عبدالفتاح مصطفى -  125

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  39823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده ابراهيم شوقى صالح -  126

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  17220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد رضوان الصغير ليلي -  127

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند عبدالقادر احمد مروه -  1

 بهجات احمد محمد الشحات/ بملك بساط كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 13437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق برهام الهادى اشرف -  2

 يوسف ابراهيم الخطيب محمود/ بملك الكردى كفر ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 13437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق برهام الهادى اشرف -  3

 يوسف ابراهيم الخطيب محمود/ بملك الكردى كفر/ بناحيه( 2) اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عواد عزت منار/  الى تعدل -  4

 المصلحى محمد الدين عماد/ بملك الفرنساوى الحديد السكه ش1- الدراسات/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 31918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطارة لتجارة منار مؤسسة -  5

 المصلحى محمد الدين عماد/ بملك الفرنساوى الحديد السكه ش1- الدراسات/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 39018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد الهادى عبد رمضان كريم -  6

 عبدالعال عبدالمقصود محمد على/  بملك - عنتر ميت/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 39681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى كمال فتحى احمد -  7

 المنصوره اعمال حاضنه/ بملك المركزى االمن بجوار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح السيد على رافت هند -  8

 السطوحى محمد محمود/ بملك الشونه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم ابوالسعد محمد ربيع -  9

 زايد عبدالسالم راشد هدى/ بملك غنيم ترعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى ابراهيم ابراهيم هناء -  10

 المغازى عبدالرازق خالد/ بملك الخالله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمعه عبدالبديع حنان -  11

  عبدالنبى عثمان عبدالنبى احمد/  بملك - المالحه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خدوج حسن الشحات محمد -  12

 خدوج محمد حسن الشحات/ بملك ابوحسين ميت ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالحميد عبدالرازق محمد -  13

 محمد المهدى عبدالحكيم/ بملك الشوامى الخالله ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت للهندسه المهدى مؤسسه -  14

 نصر عبدالعزيز محمد حسين/ بملك بهوت كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 1170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد النبى حسب محمد عادل -  15

  الجيار محمد سمير نبيل/بملك بك حسين ش46/ بناحيه الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 9504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمود محمد -  16

 محمد مهدى محمد احمد/ بملك الجالء ش من منتصر ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمك محمد احمد طارق احمد -  17

 سمك محمد احمد طارق/ بملك الشربينى سعد ش من يونس عمرو ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد السعيد مجدى عمرو -  18

 الهوارى عبدالغفار طارق/ بملك الجالء ش من الهوارى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى محمد حمدان محمد -  19

 القبانى محمد حمدان/ بملك البساتين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى السعيد فتحى سمير احمد -  20

 الجوهرى السعيد فتحى سمير/  بملك االخوه منشاه ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد التبعى التبعى اسامه -  21

 محسن عبدالجليل عيد عنايات/ بملك الحطبه كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد يوسف اسامه محمد -  22

 بدوى السيد يوسف اسامه/ بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 39681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى كمال فتحى احمد -  23

  المنصوره اعمال حاضنه/ بملك المركزى االمن بجوار/ بناحيه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى عبدالعزيز محمد السيد محمد -  24

  محمد الحسينى محمد احمد/  بملك - المحاكم مجمع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحسينى يوسف سيدال يوسف -  25

 فرج احمد الشحات احمد/ بملك عارف عبدالسالم ش من الصفطاوى ش19 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض المرسى عبدهللا احمد اسالم -  26

 عوض المرسى عبدهللا احمد/ بملك الشرقى طنامل-االيتاريه عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 38955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد السيد محمد فاطمه -  27

 فايد السعيد سعد السيد ام/ بملك الساعى عطيه ش4-الشال عزبة/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود جميل شعبان محمد -  28

 المرسى عباس انيس فتحى/ بملك جيهان ش من عبدالرازق ناجى الدكتور ش5 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سليمان عمرو -  29

 عثمان محمد سليمان عمرو/ بملك بسنديله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عبدالرحمن ابراهيم هانى -  30

 موسى مهران عبدالرحمن ابراهيم/ بملك الوكاله كفر ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى صالح ذكى هند -  31

 سليم احمد البحراوى/ بملك ابوماضى ،

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40523    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، اباظه حسين حسين السعيد عالء -  32

 جابر عبدالجليل عالء/ بملك عبده محمد االمام ش من والمروه الصفا ش-الجديده توريل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمعون ابراهيم المهدى محمود توكل -  33

 غريب سعد فرج/ بملك االحمر الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد سيد السيد احمد -  34

  جندى محمود عبدالغنى عبدهللا/  بملك - مزاح ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب حسن ابراهيم محمد عمرو -  35

 شهاب حسن ابراهيم محمد/ بملك غراب ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد حسين مروه -  36
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 السيد حلمى هبه/ بملك الثرايا ش-االمير كفر ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 28993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبده فاروق اسامه محمد -  39

 كامل العفيفى النبوى سعد سامى/ بملك علوى الثامن الدور-الصحى التامين مستشفى امام-المنصوريه ترعة ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 27864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالغفار صالح ابراهيم -  40

 عبدالعاطى الديدامونى احمد محمود/ بملك النقراشى ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهدان محمد عبدالصبور محمد -  41

 ابوالسعود احمد احمد فايز/ بملك سندوب منيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 28993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبده فاروق سامها محمد -  42

 كامل العفيفي النبوى سعد سامى/ بملك علوى الثامن الدور.الصحى التامين مستشفى امام- المنصوريه ترعه ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب فرحات محمد مصطفى -  43

 محمد جمعه زينب/ بملك الرزقه حوض- المسقا ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد اسالم -  44

 ابراهيم عبده عوضيين هانى/ بملك دياسطى الحاج عزبه- بسنديله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 30605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى على محمد احمد -  45

 الصعيدى على محمد ربيع/ بملك ابوزيد قريه- الغربى طنامل/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا الشحات احمد عبدالباسط محمد -  46

 موسى حسن عبدالنبى صبرى/ بملك االقالم طوخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد اسماعيل السعيد عمر -  47
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 الغندور محمد مصطفى مجدى/ بملك الدولى المستشفى ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 15775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد فتحى محمد -  50

 الغندور محمد مصطفى مجدى/ بملك الدولى المستشفى ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير
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 جبر محمد سعد المرحوم وورثه حمزه فريد سعاد/ بملك  الديرس/ الى تعدل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المرسى السيد حسام -  53

 ابراهيم المرسى السيد محمد/ بملك ابوعلم صبرى منشيه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 20568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالقادر محمود محمد هيثم -  54

 ابراهيم الدسوقى ابراهيم نبيل/ بملك العام المستشفى امام ابوطوق ش3/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الباقى عبد محمد مصطفى -  55

 مجاهد عبدالحكيم احمد/ بملك الزيات ش-المحاكم مجمع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير محمد مصطفى محمد ماهر -  56

 العاصى احمد المتولى الحق جاد رامز/ بملك القماش سالمون ،:   الـتأشير 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبدالحليم طه احمد -  57

 فرحات ابراهيم عبدالحليم طه/ بملك هللا عوض خلف المطافى بجوار البندارى ش14 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 18936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين القطب الشحات بهية -  58

 خليفه منصور يوسف منصور/ بملك شنشا/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلقاسى المتولى ابراهيم شاديه -  59

  كامله عبداللطيف انور احمد/ بملك القديمه البوسطه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المرسى عبدهللا محمد -  60

 الحق جاد احمد عبدالمجيد/ بملك الرفاعى سامح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس على رمزى احمد -  61

 عبدالمجيد عباس على رمزى/ بملك بلجاى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليله ابراهيم السيد عبدالظاهر ايناس -  62

 ليله ابراهيم السيد حامد/ بملك.  الدنابيق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد يوسف احمد -  63

 محمد السيد يوسف/ بملك عارف عبدالسالم ش من حسنين محمود ش6 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى فتحى عبدهللا -  64

 قاسم احمد مصطفى فتحى/ بملك الكردى كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمود البسطويسى السيد منى -  65

 احمد سيد محمد عبدالهادى احمد/ بملك الشروق برج-جيهان ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حسام عبدالرحمن -  66

 الجميعي سالم محمد حسام/ بملك الدبوسى كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد سعدالدين -  67

 نور السيد احمد ياسر/ بملك االهرام برج-الجالء ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر عبداللطيف يوسف توفيق محمد -  68

  عبدالمعطى محمد وائل/ بملك المكرمه مكه ش7- الجديده توريل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالجواد محمد هانى -  69

 ماضى عبدالغنى عبدالجواد محمد/ بملك خامس بلقاس- البغدادى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالوهاب عبدالعليم مجدى -  70

 ابراهيم عبدهللا عادل سعد/ بملك ابوجالل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى احمد العجمى العجمى -  71

 داود ابراهيم احمد لظيمه/ بملك دمنه محله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 28839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسال موبيليات/ الى تعدل -  72

 العسال احمد ابراهيم مصطفى اشرف/بملك الصدر مستشفى شارع من المتفرع الدين جالل ش 72/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 28839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسال احمد ابراهيم مصطفى اشرف -  73

 العسال احمد ابراهيم مصطفى اشرف/بملك الصدر مستشفى شارع من المتفرع الدين جالل ش 72/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشحات جاد حسن احمد -  74

 القناوى السيد عبدالرحيم زينب/ بملك طناح ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد ماهر محمود -  75

 مصلح حسن مصلح/ بملك عبدالعزيز بن عمر ش-الجامعه حى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 16821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  76

  محمد العزيز عبد ابراهيم احمد/ بملك العزاوى/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 16821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  77

 التعديل بعد شطبه وتم ابراهيم عبدالغنى محمد نادرة/ بملك العزاوى/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 16821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  78

 ابراهيم عبدالغنى محمد نادرة/ بملك العزاوى/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد عبداللطيف عمر -  79

 فوده احمد احمد عبدالموجود عبدهللا/ بملك السلسول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف محمود وليد -  80

 الخليل السيد العربى فاطمه/ بملك القديم الترعه كفر-عسل عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالغفار على ايمن -  81

 عبدالمنعم عطيه رجب محمد/ بملك الدسوقى جالل الشهيد ش- الزينى عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 16633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم ابومسلم ابراهيم -  82

 الشربينى رجب ايهاب/ بملك جيهان ش من عقل عزبه ش10/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشه اسماعيل الدين محى مسعد -  83

 مشه اسماعيل الدين محى/  بملك سويد ميت. الربيعه.  زيدان عرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالرحمن نبيل احمد -  84

 جابر السيد محمد على محمد/ بملك توشكى بوابه مقابل الجامعه استاد خلف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سمعان نظمى امير -  85

 عبدالحق طه عبدهللا ايناس/ بملك الجديده توريل 18 شارع من ثابت بن حسان شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم يونس عبدالمجيد سامى احمد -  86

 عبدالحميد رزق منى/ بملك  المنيل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسن سليمان حسن -  87

 شادى عثمان محمد فاطمه/ بملك بلجاى جميزه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه السيد فتحى ابراهيم احمد -  88

 خليفه السيد فتحى ابراهيم/ بملك مشعل ميدان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه فهمى لطفى فهمى -  89

 العسال عامر احمد/ بملك الشعب نادى سور. بورسعيد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 25413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع محمود طه محمود -  90

 محمود طه محمود/  بملك الغيط ابو عماره -الجامعه سور خلف - الجامعه كوبرى اول -الجامعه سور شارع/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 سبع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رزق محجوب عزيزه -  91

 اسماعيل مندوه محمد/ بملك علم ابو صبرى منشأة ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد عبدالوهاب بدر -  92

 ابراهيم ابراهيم السعيد السعيد/ بملك الدولى المستشفى خلف حسن محمد ش- مبارك مدينه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود رمضان محمد فؤاد ابراهيم -  93

 رمضان محمد اسامه/ بملك ديسط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى احمد ابراهيم سامى فتحى -  94

 المغربى احمد ابراهيم سامى/  بملك البحر نوسا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى الشربينى الشربينى محمد -  95

  النحاس احمد سالمه/ بملك الستامونى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجور نصر احمد ابراهيم اسالم -  96

 عجور نصر احمد ابراهيم/ بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمر احمد شاكر هانى -  97

 العدل محمد عوض احمد/ بملك القديمه الحديد السكه ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 21415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عبد سعد على -  98

 حموده الدين صالح/ بملك الرئيسى ناصر ش 3 عقار.  السقاله ،:   الـتأشير

 تم 20190708 تاريخ وفي 21415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباحه حمامات وصيانه للمقاوالت سعد/ الى تعدل -  99

 حموده الدين صالح/ بملك الرئيسى ناصر ش 3 عقار.  السقاله ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى عبدالواحد يسن احمد -  100

 حالوه السيد صالح عبدالحليم سياده/ بملك نجير ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمقصود عبدالمقصود وائل -  101

 الزامك حامد محمد محمد/ بملك السويس قناه ش من الغزالى االمام ش4-الجديده توريل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب محمد السعيد ابراهيم احمد -  102

 العزب محمد السعيد ابراهيم/ بملك القاهره بنك خلف الملعب امام درغام الشيخ ش4-البدماص كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن السيد رمضان -  103

 الحفيظ عبد السيد الحفيظ عبد/ بملك الدمسيس ش 11 الزينى تقسيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 36529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عباس على احمد -  104

 بدر يس يس هشام/ بملك ماهر احمد ش من زياد بن اسامه ش10/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابراهيم السيد محمد محمد -  105

 خفاجى المتولى عبدالفتاح وفاء/ بملك شاهين محمود شارع. سندوب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 6750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى المتولى السيد خالد -  106

 السعيد الحافظ عبد صفاء/ الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد صالح ايهاب -  107

 الحنطور صالح محمد صالح احمد/ بملك بوشه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 29701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد االمين/ الى تعدل -  108

 عبدالغفار محمد/ بملك فيصل-المريوطيه-البكارى منشيه-كرداسه طريق-الهرم/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف، 

 سعد



 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

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 29701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمين عثمان لطفى محمد امين احمد -  109

 عبدالغفار محمد/ بملك فيصل-المريوطيه-البكارى منشيه-كرداسه طريق-الهرم/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف، 

 سعد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 27348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى احمد بدير على -  110

 السيد محمد المغاورى محمد/ بملك الجبل جزيرة -االحمديه-الزهراء/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طمان محمود عمر محمود -  111

 رجب محمد ابراهيم والء/  بملك - شها ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 10086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد الدسوقى ابراهيم صالح -  112

 سالم السيد الدسوقى ابراهيم صالح/  بملك الحطبه كفر/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب محى وجيه حمدم -  113

 العزب محى وجيه محمد/ بملك الحفير-ب قريه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالنبى عبدالغنى حسن -  114

 حامد عبدالنبى عبدالغنى زكريا/ بملك البوسطه ش-نشا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد حامد محمود احمد -  115

 عبدالسالم احمد اسالم/ بملك ماهر احمد ش من المنوره المدينه ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه على عالء منى -  116

 حجازى عربان عربان سمير/ بملك البقالوى برج-السويس قناه ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 16773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد محمد هاشم هانى -  117

 صيام السيد محمد هاشم هانى/  بملك خميس بدر ميت/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعالف لتجاره منصور -  118

 منصور حسن منصور رحاب/ بملك المدينه مجلس خلف النقمه احمد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 17526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف السيد حسن احمد -  119

 محمد سليم سامح احمد/ بملك االجالل برج- والنور الهدى ش من الشابورى ش21/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 25656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان حسن ابوالمعاطى حسن -  120

 البيطار فوز احمد امل/ بملك القباب كفر/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 ختاري وفي 40584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الدمرداش محمد ابراهيم محمد -  121

 السيد احمد عبدالحميد ايمان/ بملك 9شقه16 عماره-مشعل مساكن ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 38233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد الهادى احمد -  122

 خطاب عبدالرحمن السعيد محمد/ بملك البيلوق ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 28828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابوشعيشع رمضان صبرى -  123

 حسن عطيه حسن ناهد/ بملك الكمال/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 39920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى احمد احمد احمد -  124

 الهوارى احمد احمد رضا/  بملك - ديمشلت/الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد عماد محمد -  125

 محمد حسانين عبدالسالم محمد/ بملك المعصره-الشوربجى باقه/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شويقه عبدالسالم محمد عبدالحميد -  126

 شويقه عبدالسالم محمد عبدالحميد/ بملك دنجواى/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 32962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد امين احمد -  127

 الحنفى احمد حامد امين/ بملك القديم دميره كفر/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد عماد محمد -  128

 محمد حسانين عبدالسالم محمد/ بملك المعصره-الشوربجى باقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 16773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد محمد هاشم هانى -  129

 صيام السيد محمد هاشم هانى/  بملك خميس بدر ميت/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 34830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد ثابت سامي -  130

 محمد ثابت سامى/بملك 10 بلوك 15 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد - الجديده دمياط بناحيه الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 فراج

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 34830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد ثابت سامي -  131

 محمد ثابت سامى/بملك 10 بلوك 15 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد - الجديده دمياط بناحيه الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 فراج

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 36475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريع احمد عبده عمادالدين باسم -  132

 قنديل على محمد/ بملك السالم ترعه/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 34861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى على ندا -  133

 سالم مصطفى على/  بملك - القريه بنك بجوار - بطره/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 34861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى على ندا -  134

 التعديل بعد شطبه وتم حندوثه محمد عبدالعزيز/ بملك ماهر احمد ش من عبدالرازق ناجى ش6/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 2628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث محمد توفيق حسن هانى -  135

 توفيق حسن عبده محمد/بملك القيطون/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح اديب سامى راندا -  136

 عبدالمالك سامى نبيل/ بملك الجالء ش من شرف على ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 2628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث محمد توفيق حسن هانى -  137
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 يوسف احمد محمود محمود/ بملك بسنديله/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 34861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى على ندا -  139

 حندوثه محمد عبدالعزيز/ بملك ماهر احمد ش من عبدالرازق ناجى ش6/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد السيد العطافى احمد -  140

 محمد السعيد السيد العاطفى/ بملك البيالويه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الفداوى مؤسسه -  141

 عبدالبارى عبدالعزيز ممدوح/ بملك عارف عبدالسالم ش من متفرع غازى احمد ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي جاد حسين نيازى حسين -  142

 سالم عبدالمنعم احمد/ بملك( حاليا الراشدين الخلفاء) سابقا والترعه ماهر احمد ش من الشيماء برج ،:   الـتأشير وصف



 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
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 كامل ميشيل وبيتر فادى/  بملك سندوب زمام- الزكى احمد ش 23/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد متولى ابراهيم -  148
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  خليل على محمد نجوى/ بملك تلبانه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب صالح طارق صالح -  151

 النبى حسب عبداللطيف عوض/ بملك القديم المديريه ش من صلى حاره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السيد المتولى احمد -  152

 عبدالفتاح عطيه هللا امان رباب/  بملك  تيره/ الى تعدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى/ د صيدليه -  153

 النجار محروس مجدى محمد/ بملك عارف عبدالسالم ش من نصر شفيقه ش64 ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى محمد صالح اسامه -  154

 يوسف محمد المنجى العربى ايهاب/ بملك تلبانه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى احمد مقبول احمد -  155

 الدين زين الشربينى احمد مقبول/ بملك زنقر ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود السيد محمود -  156

 حسن محمود السيد محمود/ بملك ابوعرصه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 12283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض بدير السيد -  157

 رئيسى الى احمد ابراهيم سيد روحيه/ بملك االشراف ش -البدماص كفر/بناحيه الكائن للفرع القانونى الكيان تعديل تم ،:   الـتأشير

 اخر

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج الشحات حجازى منيره -  158

 الحنفى عبدهللا فرحات رضا/ بملك البقليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفور حامد السيد محمد -  159

 عبدالغفور حامد السيد/ بملك الخطاب بن عمر ش 69 ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على محمد اشرف ايه -  160

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد/ بملك شاوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 13069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده سالم ابراهيم ابراهيم -  161

  على السيد مدحت احمد/ بملك عمر الفاروق ش14-الجمل ساميه تقسيم/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى احمد بدرى محمود -  162

 الزهيرى حسين خالد/ بملك زيان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 3150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالستار السيد محمد -  163

 بيومى الحمادى الطحاوى الحمادى/ بملك الكارته بجوار المعصره طريق/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنهورى احمد السيد صالح طارق -  164

 ىابوشربين على عبدالتواب الشربينى/ بملك الكرماء ميت- ابوالشربينى عزبه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سولاير قسطنطين اميل ان -  165

 السيد محمد ابراهيم رضا/ بملك البدماص كفر.  نور البان خلف.  الجبانات ش من عبدالقادر سيدى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 39834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز على طلبه عبده عاطف -  166

 على طلبه عبده السعيد/ بملك.  البحر ش.  الباز المعاطى ابو قرية/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد محمد عثمان رنا -  167

 يونس الباز عبدالفتاح احمد/ بملك الميناء مساكن 2 عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف المتولى محمد ادريس سلمان -  168

 ربيع عبدالمنعم احمد/ بملك الصدر مستشفى ش من العابدين زين ش1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنا احمد احمد شكرى فكرى -  169

 المرسى على على تيسير/ بملك دنجواى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالفتاح عبدالفتاح محمد -  170

 النجار عبدالفتاح عبدالفتاح/ بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 11520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريشه ابراهيم مسعد محمد اسماء -  171

 حسن عبدالفتاح ايمن/  بملك - العيسوى كوبرى - سنتماى قريه2 - نجم ديرب.  غمر ميت طريق/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 شبانه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند الحسينى صديق رضا -  172

 سند الحسينى صديق حماده/ بملك الطويله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد كمال حسن -  173

  االزلى محمد عبدالقادر/ بملك والكبارى الطرق خلف جديله ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنبلي ابراهيم السيد عبدالحميد محمد -  174

 حسن ابراهيم السيد عبدالحميد/بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فرحات رضا محمد -  175

 فرج الشحات حجازى مصطفى/ بملك البقليه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل حشاش كمال محمد -  176

 الدين تقى محمود اسالم/ بملك بدواى ،:   الـتأشير 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصير فرج جمال خالد -  177

 القصير فرج جمال/  بملك البغل مطعم خلف.  العام المستشفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صادق ابراهيم صادق -  178

  عبدالقادر الرفاعى حامد/  بملك - االمل 23 - الحفير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه دمحمو سالم محمود -  179

 عبدالدايم مصطفى رفعت/ بملك برهمتوش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 25777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدروسى عبدالحليم عبدهللا محسن -  180

 دراز احمد محمد احمد/ بملك القديمه برمبال  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 25777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدروسى عبدالحليم عبدهللا محسن -  181

 دراز احمد محمد احمد/ بملك القديمه برمبال/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 13764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد القصبى حسين احمد -  182

 الشربينى عبدالفتاح يحيى احمد/  بملك ديسط/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان ابراهيم محمد محمود -  183

  اسماعيل عبدالحى المتولى اموره/  بملك - الجنينه كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الشربينى حماده -  184

  خاطر حسن محمد الشربينى/  بملك - الشوامى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى عبدالحميد عبدالمنعم حسين -  185

 على عبدالقادر اسعد محمد/ بملك البلتاجى ش22 ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا شعبان عبدهللا -  186

 راجح محمود عبدهللا شعبان/ بملك برهمتوش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد السيد محمد -  187

 عبدالعال محمد السيد/ بملك البدوى منشاه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود محمد رضا -  188

 محمود محمد محمود محمد/ بملك مسعود ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمود السيد زينب -  189

 السيد الدسوقى ابراهيم صالح/ بملك الحطبه كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى يونس عبدهللا محمد -  190

 عبدالنبى يونس عبدهللا يونس/ بملك طنباره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد مصطفى محمد -  191

 سالم موسى محمد مصطفى/ بملك صدقا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل محمد السيد اسماعيل -  192

 الموجى ابراهيم عبدالرافع محمد/ بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى مسعد تحسين اسماعيل -  193

 عبدالغنى شلبى مسعد تحسين /بملك الصناعيه المدينه بجوار العصافره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر رجب السيد احمد -  194

 محمد طلعت احمد/ بملك موسى الحاج مسجد بجوار- الترعه ش ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم عيسى اسالم -  195

 عمران السيد على سامى/ بملك البلد شاوه عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عبدالعزيز الشناوى محمد -  196

 الغريب عبدالعزيز الشناوى/ بملك النحال ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالمنعم هشام -  197

 رزق احمد عبدالعظيم وايمان ودينا حنان/ بملك العيسوى زكريا ش14-الجامعه حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبخاوى محمد محمد نيفين -  198

 السوليه يوسف محمد خالد/ بملك سمنود منيه ،:   الـتأشير

 ، العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 19243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالمنعم هشام -  199

 احمد عبدالعظيم وايمان ودينا حنان/ بملك العيسوى زكريا ش14-الجامعه حى/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 رزق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى احمد جمعه رافت -  200

 ابوالعنين محمود محمد منيره/ بملك العرب كفور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه مصطفى جمال تامر -  201

 قنديل قاسم جاد شكرى/ بملك الحق جاد ش8 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النبوى محمد ياسين محمد -  202

 محمد النبوى محمد ياسين/  بملك عارف عبدالسالم ش من متفرع السنترال خلف السلكاوى ش42 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى المتولى محمد محسن محمد -  203

 والى عبدالعال المتولى محمد محسن/  بملك تلبانه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عطيه عزيز ثابت ابانوب -  204

 عوض عطيه عزيز ثابت/ بملك عقل عزبه-الهادى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد حسن مسعد حسن -  205

 شلبى ابراهيم حامد حمدى/ بملك البالويه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد البكرى عبدالفتاح عبدالعزيز احمد -  206

 سعدى محمد جبر/ بملك ابوالحارث ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسب ابراهيم حسنى محمود -  207

 حسب ابراهيم حسنى صفوت/  بملك االنشاصيه - اخطاب طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن يقتوف عبدالرحمن السيد -  208

 نمر حسن السيد محمد/ بملك الحلوانى عزبه- سندوب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالشافى السيد -  209

 على احمد عبدالشافى السيد/ بملك الدرافيل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسب ابراهيم حسنى محمود -  210

 حسب ابراهيم حسنى احمد/ بملك اخطاب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسب ابراهيم حسنى محمود -  211

 حسب ابراهيم حسنى صفوت/ بملك االنشاصيه -اخطاب طريق ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدهللا صبرى ابتسام -  212

 الدين شرف السيد على على/ بملك بطره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الواحد عبد احمد احمد -  213

 المرسى المجد ابو العاطى عبد حكمت/  بملك دشيشه ابو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يوسف رجب عمر -  214

 محمد عبدالنبى محمد/ بملك الطيبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صديق زكريا محمد -  215

 عبدالرحمن فاضل محمد/ بملك محمود ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالمجيد سامى عبدالمجيد -  216

 السيد عبدالمجيد سامى/ بملك مسعود ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ يوف 40561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشه اسماعيل الدين محى مسعد -  217

 الدين محى مسعد الدين محى/  بملك سويد ميت. الربيعه.  زيدان عرب/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد عبدالسالم شهاب محمد -  218

 رزق محمد عبدالسالم شهاب/ بملك عارف عبدالسالم ش من الصفطاوى ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل احمد سيد على يوسف محمود عماد -  219

 زايد السعيد حمدى عزيزه/ بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اللطيف عبد كمال عزت -  220

 عبدالمنعم فرحات حجازى فوزيه/ بملك البقليه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد نجاح محمد احمد -  221

  مصطفى السيد نجاح محمد/  بملك - ابودشيشه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 28459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على محمد احمد محمد -  222

 محمد عبدالمحسن عطيه حمدى/ بملك عنتر ميت/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 8845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربى ابراهيم عثمان نبيل -  223

 عبدالمجيد عبدالواحد عبدالمجيد/ بملك السويس قناه ش من الصحصاح ش-الثانى بالدور شقه-(1)رقم عقار/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 ابوالعنين

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 8845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت االتربى مؤسسه/ الى تعدل -  224

 عبدالمجيد/ بملك السويس قناه ش من الصحصاح ش-الثانى بالدور شقه-(1)رقم عقار/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 ابوالعنين عبدالمجيد عبدالواحد

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىالشربين على غريب فتحى محمود -  225

 الشربينى على غريب فتحى/ بملك عفان بن عثمان مسجد بجوار. بساط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالعزيز احمد كريمه -  226

 البسطويسى محمد البسطويسى عونى/ بملك القماش سالمون ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 25348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق على عبداللطيف عبدالحكم محمد -  227

 اسماعيل احمد اسماعيل رضا/ بملك االعظم البحر ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس محمد فهيم محمد -  228

 حواس محمد محمد فهيم/  بملك سندوب منية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان السيد كريمه -  229

 عبدالعزيز مختار ليلى/ بملك المزرعه ش- الدراكسه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض لطفى على دعاء -  230

 شلبى على على عاليه/ بملك على ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التلم السعيد صبرى نورالدين محمد -  231

 رمضان ابوالفتوح هديه/ بملك فضاله ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى السيد عبدالقادر السيد ماجده -  232

 عيانه عوض فرج/ بملك البلد شاوه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التهامى محمد عوضين رضا -  233

 محمد عبدالمجيد الشحات محمد/ بملك جمعه حسن عزبه-المعصره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ثابت محمد مصطفى -  234

 محمد محمد عبدالحفيظ على اسالم/ بملك عارف عبدالسالم ش من الصفطاوى مسجد ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 10959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى عبدالغنى سمير احمد -  235

 صقر عوض متولى غاده/  بملك الفتح ش - االشجار حى/بناحيه الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 10959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى سمير مؤسسه/ الى تعدل -  236

 صقر عوض متولى غاده/  بملك الفتح ش - االشجار حى/بناحيه الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 11228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائيه المواد وتوريد لتجاره القزاز مؤسسه -  237

 حلمى محمد حازم/ بملك( 5)رقم-الترعه ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد محمد سامح -  238

 صالح محمد محمد يحيى/ بملك الخضراء العتبه ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على نصرت احمد -  239

 على على نصرت محمد/ بملك الجيش ش من متفرع البخارى االمام ش.  مبارك مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 10639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فهمى محمد اسامه -  240

 االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشماوى الشربينى احمد اسماعيل -  241

 الطيب مروان الدسوقى ابراهيم انهار/  بملك تلبنت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رشاد حسين السيد -  242

 الوهاب عبد عبداللطيف عمرو/ بملك بسنديله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 36312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنوى محمد عبدالهادى عبدالغنى -  243

 عماشه محمد ابراهيم احمد/ بملك توريل. الفلكى شارع.  السويس قناة شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد محمد احمد محمد -  244

 رضوان احمد محمد احمد/  بملك بسنديلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد محمد يحيى -  245

 المرسى محمد احمد محمد سامح/ بملك الحرية طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل يوسف احمد محمد جمال -  246

 شبل محمد زينب/ بملك الجامعه حى.  العاص بن عمرو ش 10 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض نعمان توكل حسام -  247

 زغلول شعيشع ابو محمد ابوشعيشع/ بملك غنام تقسيم.  شعيشع ابو ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 36312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنوى محمد عبدالهادى عبدالغنى -  248

 عماشه محمد ابراهيم احمد/ بملك توريل.  الفلكى شارع.  السويس قناه شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريض عبده محمد محمد عادل -  249

 عريض جمعه حمزه محمد هشام/ بملك دنجواى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت عنتر -  250

 الغنى عبد ابراهيم عنتر الغنى عبد/ بملك لمركزىا االمن خلف.  الرحمن مسجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد محمد محمد -  251

 عنتر عبدهللا احمد محمد محمد/ بملك االداب كليه بجوار عقل ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو رزق محمد خالد -  252

 الدسوقى كمال محمد غاده/ بملك الوكاله كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدالحميد -  253

 حجازى ابراهيم عبدهللا ابراهيم/ بملك ابوجالل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 4073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهادل ابراهيم العزيز عبد بكر مصطفى -  254

 محمد منصور محمد ناصر/  بملك - شبانه عزبه - المقاطعه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى حسن عبدالحميد لمياء -  255

 حسنين محمد ابراهيم الدين عالء/ بملك الغفاره ش من ابومرزوق ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود لطفى دعاء -  256

 على محمود لطفى محمود/ بملك ابوالصير ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 4073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهادل ابراهيم العزيز عبد بكر مصطفى -  257

  محمد منصور محمد ناصر/ بملك - شبانه عزبه - المقاطعة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 29102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمد رفعت محمد احمد -  258

 رشوان مرسى ثابت نصر/ بملك النهضه مدينه-البدماص كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار على حمدى ايمان -  259

 عطيه محمد محمد مصطفى/ بملك سليم السيد ش من عيسى ابوالنجا ش99 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليله على احمد عبدهللا محمد -  260

 ابوالعز جمعه السيد السيده/ بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده بدران جوده محمود -  261

  جوده بدران جوده احمد/  بملك - بدواى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 29102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمد رفعت محمد احمد -  262

 رشوان مرسى ثابت نصر/ بملك النهضه مدينه-البدماص كفر/ بناحيه اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرف محمد عبدالرحيم احمد -  263

 النجا ابو ابراهيم ابوالنجا مديحه/ بملك الشرطة مساكن خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فتحى احمد -  264

  عبدالفتاح على محمد طارق/  بملك - حدر ميت من صيام ش56 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير يوسف سيف ممدوح السيد -  265

 الدسوقى ربيع محمد محمود/ بملك العوضيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل جالل محمد على -  266

 حسن مصطفى محمد السيد/ بملك  الزقازيق طريق.  مصطفى ابو ش ،:   رالـتأشي

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنهاب مصطفى جمال مصطفى -  267

  بركات السيد مسعده/  بملك - سمنود منيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 17935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغروت عبدالنبى محمد احمد -  268
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،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 1179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنشاوى محمد احمد محمد مصطفى -  11

 وتصدير سيارات معرض/  الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى الدكرورى محمد لغفارعبدا -  12

 المدرسيه االدوات لبيع ومكتبه/ يضاف:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 30605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى على محمد احمد -  13

 دائرى نسيج مصنع/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 20568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالقادر محمود محمد هيثم -  14

 تجميل ومركز كوافير/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 33454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنيالوى وديع يحيى عمرو -  15

 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه عدا فيما) الخارج وارد واالت ومعدات سيارات غيار قطع واستيراد/ يضاف:  التأشير

 (والواردات الصادرات على للرقابة العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح وفقا

،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 15775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطفال لعب لتجاره البغدادى/ الى تعدل -  16

 اطفال لعب تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 15775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد فتحى محمد -  17

 اطفال لعب تجاره/ الى تعدل:  التأشير

 تعديل تم20190704 تاريخ وفي 15775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصناعيه المنظفات لتعبئه البغدادى/  الى تعدل -  18

 اطفال لعب تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط

،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى حسن محمد على مصطفى -  19

 تصدير مكتب/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 9923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد السعيد محمد السعيد -  20

 التعدين مناجم خامات واستخراج واستغالل معادن عن والتنقيب/ يضاف:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 16821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  21

 مستعمله سيارات غيار وقطع سيارات معرض/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 16821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  22

 السيارات وبطاريات اطارات تجارة/ الى تعدل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 39669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات على الحميد عبد الملك عبد سوسو -  23

 (العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس مصنع/ الى تعدل:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 16633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم ابومسلم ابراهيم -  24

 كمبيوتر مستلزمات تجاره/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم طلبه محمد ابراهيم سالم -  25

 لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير واستيراد/  يضاف:  التأشير

 (والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه

،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 16508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوى الدياسطى عبدالقادر سميه -  26

 موتوسيكالت غيار قطع تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه محمد ابراهيم خيرى -  27

 التصدير و الدخان تجارة و صناعة/ على النشاط قصر:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 25413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع محمود طه محمود -  28

 االقمشه لتجاره مكتب/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 30124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح احمد السيد السيد زينب -  29

 الكيماويات و المنظفات و الصبغه مواد تجارة و سجاد غسيل و/ يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 23812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد زكريا الحفيظ عبد البربرى -  30

 سيارات تموين محطة/ الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 35198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على خالد -  31

 كاوتش و بطاريات و سيارات زيوت تجارة/ الى تعدل

 تاريخ وفي 20988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار وقطع السيارات لتجاره بالط خالد/ الى تعدل -  32

 سيارات غيار وقطع سيارات تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 20988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالط عبداللطيف يوسف خالد -  33

 سيارات غيار وقطع سيارات تجاره/ الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 14203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى دالغنىعب محمد طارق -  34

 سيارات تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود جميل شعبان محمد -  35

 الماكوالت وتجهيز تحضير/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب محى وجيه محمد -  36

 مواشى حظيره/ الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 7357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالمعطى المتولى المتولى جاسر -  37

 طرق ورصف/ يضاف:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 10086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد الدسوقى ابراهيم صالح -  38

 مواشى مزرعه/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 25656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان حسن ابوالمعاطى حسن -  39

 سيارات معرض/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 28828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابوشعيشع رمضان صبرى -  40

 (العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 36912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى محمد نجاتى حمدى -  41

 دواجن ومستلزمات/ يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 14203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى عبدالغنى محمد طارق -  42

 طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير واستيراد ومقطورات سيارات وتجاره/ يضاف:  التأشير فوص

 (والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 2628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث محمد توفيق حسن هانى -  43

 وقطاعى جمله مجمده دواجن وتجاره/ يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 8530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد ابراهيم -  44

 كهرباء ولحام حداده ورشه/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 18515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد جمعه وائل -  45

 توريدات مكتب/ على النشاط قصر:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 24521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حمزه طه محمود -  46

 صحيه ادوات وتجاره تصدير/ على النشاط قصر

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 36475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريع احمد عبده عمادالدين باسم -  47

 نقل سيارات صيانه ورشه/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 2628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث محمد توفيق حسن هانى -  48

 مواشى مزرعه/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض بدير السيد -  49

 تصدير مكتب/ على النشاط قصر

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 32752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنينه السيد عربان محسن -  50

 مواشى وتسمين حالب مزرعه/ وجعله النشاط مسمى تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 38192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد رضا محمد -  51

 معادن يلتشك ريسيفر حامل تصنيع/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 33232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصديق غانم زكريا -  52

 طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد و وخضراوات بطاطس ثالجه/الى تعدل:  التأشير

 (والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح

،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 39866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق الشحات عبدالرازق الشحات -  53

 عموميه وتوريدات/ يضاف:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 39995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد رزق محمد احمد -  54

 وتوريدات/ يضاف

،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 13613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم محمود عبدالجواد محمود -  55

 عمومية توريدات مكتب/ الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد سالمه عبدالفتاح عمرو -  56

 التصدير/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 35289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالعزيز يوسف حسن بسمه -  57

 (العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) تجزئه والمالبس الخردوات تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد عبدالحميد مجاهد عبدالحميد -  58

 الكهربائيه االدوات بعض وبيع واصالح كهرباء فنى/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 16700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزاز ابراهيم ابراهيم مصطفى -  59

 تصدير مكتب/ على النشاط قصر:  التأشير

 تاريخ وفي 19557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وتوزيعها االلبان منتجات وتصنيع لتصدير االمير/  الى تعدل -  60

 وتوزيعها البان منتجات ومصنع تصدير مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 19557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد االمير بسام -  61

 وتوزيعها البان منتجات ومصنع تصدير مكتب/  الى تعدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 3959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد السيد خالد -  62

 الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد مكتب/ الى تعدل

 (والواردات الصادرات على للرقابه العامه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 10749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن الدين محى صالح محمد -  63

 عمال ونقل( السياحيه االنشطه عدا فيما) داخليه ورحالت/ يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 25348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق على عبداللطيف عبدالحكم محمد -  64

 (العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) مالبس تجاره/ الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 14969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد الدسوقى لطفى توفيق محمد -  65

 تصدير تبمك/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 18408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمى محمود عادل محمود -  66

 الطحين ماكينه/  نشاط حذف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 5384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد على طارق -  67

 بطاطس وثالجه/ يضاف:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمدين جادالرب عادل -  68

 خشبى غسيل مشبك تصنيع ورشة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 7598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت سليم طارق مؤسسه -  69

 عموميه توريدات و/ يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 7598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت سليم طارق مؤسسه -  70

 عموميه توريدات و/ يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 16312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخله عبدالمالك سامى فارس -  71

 عموميه وتوريدات/  يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 8710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد الموافى محمد محمد اسماعيل -  72

 كهربائيه اادوات تجاره/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 26168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى سعد محمد سعد ناجى -  73

 عطاره تجاره/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 21658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد على محمد الرفاعى احمد -  74

 سيارات وشحومات زيوت تجارة/  على النشاط رقص:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 16082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى محمد على احمد محمد -  75

 خردوات و( العسكريه والمهمات المالبس فيماعدا) جاهزه مالبس تجاره و تصدير مكتب/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 30237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد عاطف محمد -  76

 عطاره تجارة/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 4922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف العظيم عبد محمد حماده -  77

 عصائر و غذائية مواد تعبئة/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 16312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخله عبدالمالك سامى فارس -  78

 عموميه توريدات/ على النشاط قصر:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 17935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغروت عبدالنبى محمد احمد -  79

 عموميه نوريدات و/  يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 1970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى عبده عبدالعزيز وليد -  80

 ثقيلة معدات و سيارات صيانه و عامه مزادات و مستعمله سيارات غيار قطع تجارة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 23740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز مجاهد فؤاد هشام -  81

 عموميه توريدات و/ يضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه محمد ابراهيم خيرى -  82

 العامه الهيئه لعمل المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) استيراد  و/ يضاف:  التأشير

 (والواردات الصادرات على للرقابه

،  النشاط يلتعد تم20190730 تاريخ وفي 21112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد منير الدين حسام احمد -  83

 الورش واالت كهرباء مولدات و يدويه عدد و زراعيه االت تجارة/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 21237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عبدالفتاح محمود -  84

 تصنيع و وتسجيل المطهرات و االعشاب و التجميل لمستحضرات الغير لدى تصنيع و توزيع و تجارة و/ يضاف:  التأشير

 الغير لدى الغذاء بهيئة المسجله المستحضرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 18266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم زكريا بهجت -  85

 مقاوالت و وتشطيبات/ يضاف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 39257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المندوه السيد محمود محمود -  86

 (االدويه عدا فيما) طبيه مستلزمات تجارة/ الى تعدل:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الحسينى يوسف السيد يوسف -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد عبداللطيف عمر -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشه اسماعيل الدين محى مسعد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد صالح ايهاب -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد السيد العطافى احمد -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صادق ابراهيم صادق -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه محمود سالم محمود -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالمجيد سامى عبدالمجيد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد عبدالسالم شهاب محمد -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو رزق محمد خالد -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابوالحسن على محمد -  11

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود المقصود عبد الشربينى احمد -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا فتح حمدون حماده -  13

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد المعاطى ابو عبدالسالم هشام -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد يوسف اسامه محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود جميل شعبان محمد -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد سليمان عمرو -  17

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسانين راغب عبدالحميد محمود -  18

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالرحمن نبيل احمد -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالنبى عبدالغنى حسن -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد حامد محمود احمد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر على عبدالرحمن محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الشربينى حماده -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الواحد عبد احمد احمد -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد نجاح محمد احمد -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريض عبده محمد محمد عادل -  26

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 38117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى محمد المحمدى ايمان -  27

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد الشربينى احمد -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد مصطفى خيرى -  29

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى عبدالعزيز محمد السيد محمد -  30

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض المرسى عبدهللا احمد اسالم -  31

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر يوسف محمود وليد -  32

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالغفار على ايمن -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعالف لتجاره منصور -  34

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الفداوى مؤسسه -  35

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصير فرج جمال خالد -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 25777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدروسى عبدالحليم عبدهللا محسن -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صديق زكريا محمد -  38

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل احمد سيد على يوسف محمود عماد -  39

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد محمد محمد -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عوض معاطى محمد احمد -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد الفتاح عبد محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ناقد صافيناز -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمك محمد احمد طارق احمد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد السعيد مجدى عمرو -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على احمد اسالم -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الباقى عبد محمد مصطفى -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه فهمى لطفى فهمى -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض سالمه محمد -  49

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن ابراهيم محمد السيد امال -  50

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فرحات رضا محمد -  51

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى عبدالحميد عبدالمنعم حسين -  52

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسب ابراهيم حسنى محمود -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدهللا صبرى ابتسام -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم متولى محمد احمد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد كمال محمد كمال -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فتوح مصطفى فتوح -  57

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالحميد عبدالرازق محمد -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت للهندسه المهدى مؤسسه -  59

 خاص: شيرالتأ وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبدالحليم طه احمد -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشحات جاد حسن احمد -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد ماهر محمود -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد متولى ابراهيم -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمود عزيز محمد -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد كمال حسن -  65

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن توفيق عبدالرحمن السيد -  66

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالشافى السيد -  67

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس محمد فهيم محمد -  68

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو ابراهيم مجدى خالد -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 31438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد احمد -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صالح ابراهيم محمد اسالم -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى دالسعي فتحى سمير احمد -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد التبعى التبعى اسامه -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عبدالرحمن ابراهيم هانى -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا الشحات احمد عبدالباسط محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد اسماعيل السعيد عمر -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سمعان نظمى امير -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه على عالء منى -  78

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي جاد حسين نيازى حسين -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل حشاش كمال محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان ابراهيم محمد محمود -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يوسف رجب عمر -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اللطيف عبد كمال عزت -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت عنتر -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب الحسن ابو احمد عفاف -  85

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه المرسى شكرى طارق -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 39681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى كمال فتحى احمد -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على محمد السعيد -  88

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المرسى عبدهللا محمد -  89

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجور نصر احمد ابراهيم اسالم -  90

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمر احمد شاكر هانى -  91

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب محمد السعيد ابراهيم احمد -  92

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف المتولى محمد ادريس سلمان -  93

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل محمد السيد اسماعيل -  94

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد حسن مسعد حسن -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض لطفى على دعاء -  96

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشماوى الشربينى احمد اسماعيل -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على رشاد حسين السيد -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 36312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنوى محمد عبدالهادى عبدالغنى -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  كةالشر نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب محمد احمد وليد -  100

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالقادر محمد -  101

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح السيد على رافت هند -  102

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد حسين مروه -  103

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى فتحى عبدهللا -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمود البسطويسى السيد منى -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى الشربينى الشربينى محمد -  106

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى يوسف محمد المنجى العربى ايهاب -  107

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب صالح طارق صالح -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد محمد عثمان رنا -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى مسعد تحسين اسماعيل -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى المتولى محمد محسن محمد -  111

 خاص: التأشير وصف

،  شركةال نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عطيه عزيز ثابت ابانوب -  112

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التلم السعيد صبرى نورالدين محمد -  113

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار احمد فرغلى عمرو -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه احمد ابراهيم عادل عالء -  115

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو عبدالحافظ فيفى جمهورية -  116

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى البسطويسى عبدالحميد احمد -  117

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى محمد حمدان محمد -  118

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب فرحات محمد مصطفى -  119

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير محمد مصطفى محمد ماهر -  120

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه السيد فتحى ابراهيم احمد -  121

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 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 40577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابراهيم السيد محمد محمد -  122

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنبلي ابراهيم السيد عبدالحميد محمد -  123

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا شعبان عبدهللا -  124

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى على غريب فتحى محمود -  125

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالعزيز احمد كريمه -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل يوسف احمد محمد جمال -  127

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض نعمان توكل حسام -  128

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمود جمال انجى -  129

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبور عبدالمقصود ابراهيم سعيد محمد -  130

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمعون ابراهيم المهدى محمود توكل -  131

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد سيد السيد احمد -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب حسن ابراهيم محمد عمرو -  133

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى عبدالواحد يسن احمد -  134

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمقصود عبدالمقصود وائل -  135

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 ريختا وفي 40581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طمان محمود عمر محمود -  136

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند الحسينى صديق رضا -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى يونس عبدهللا محمد -  138

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد مصطفى محمد -  139

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان السيد كريمه -  140

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد محمد احمد محمد -  141

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى حسن عبدالحميد لمياء -  142

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد عبدالسالم راضى احمد -  143

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد السيد السعيد السعيد -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن احمد السيد -  145

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خدوج حسن الشحات محمد -  146

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عوض السيد محمود -  147

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالوهاب عبدالعليم مجدى -  148

 خاص: التأشير وصف،  شركةال

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد عبدالوهاب بدر -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض بدير السيد -  150

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى محمد صالح اسامه -  151

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى احمد مقبول احمد -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى احمد بدرى محمود -  153

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم عيسى اسالم -  154

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه مصطفى جمال تامر -  155

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التهامى محمد عوضين رضا -  156

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على نصرت احمد -  157

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل جالل محمد على -  158

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى يوسف عبدالسالم علوى محمد -  159

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى محمد محمد احمد -  160

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض بدير السيد -  161

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمعه عبدالبديع حنان -  162

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى احمد العجمى العجمى -  163

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رزق محجوب عزيزه -  164

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد عماد محمد -  165

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى/ د صيدليه -  166

 خاص

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنهورى احمد السيد صالح طارق -  167

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سولاير قسطنطين اميل ان -  168

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر رجب السيد احمد -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النبوى محمد ياسين محمد -  170

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى السيد عبدالقادر السيد ماجده -  171

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 29102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمد رفعت محمد احمد -  172

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير يوسف سيف ممدوح السيد -  173

 استثمار: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ اسماعيل ابراهيم عالء احمد ايمن -  174

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40715   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، حبيب مصطفى محمد احمد -  175

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى صالح ذكى هند -  176

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اباظه حسين حسين السعيد عالء -  177

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 28993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبده فاروق اسامه محمد -  178

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم يونس عبدالمجيد سامى احمد -  179

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسن سليمان حسن -  180

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الدمرداش محمد ابراهيم محمد -  181

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد السيد محمد -  182

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود محمد رضا -  183

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمود السيد زينب -  184

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد محمد يحيى -  185

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدالحميد -  186

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 29756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التوابتى محمد السعيد محمد صبرى محمد -  187

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند عبدالقادر احمد مروه -  188

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 13437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق برهام الهادى اشرف -  189

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس على رمزى احمد -  190

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليله ابراهيم السيد عبدالظاهر ايناس -  191

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد يوسف احمد -  192

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح اديب سامى راندا -  193

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 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 40601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنا احمد احمد شكرى فكرى -  194

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالفتاح عبدالفتاح محمد -  195

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد البكرى عبدالفتاح عبدالعزيز احمد -  196

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسب ابراهيم حسنى محمود -  197

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود لطفى دعاء -  198

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 4073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهادل ابراهيم العزيز عبد بكر مصطفى -  199

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنهاب مصطفى جمال مصطفى -  200

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ يوف 40508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم ابوالسعد محمد ربيع -  201

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهدان محمد عبدالصبور محمد -  202

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر عبداللطيف يوسف توفيق محمد -  203

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالجواد محمد هانى -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرحمن السيد رمضان -  205

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود السيد محمود -  206

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على محمد اشرف ايه -  207

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عبدالعزيز الشناوى محمد -  208

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى احمد جمعه رافت -  209

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ثابت محمد مصطفى -  210

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده بدران جوده محمود -  211

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرف محمد عبدالرحيم احمد -  212

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعجر السيد الرحمن عبد دويب ايمان -  213

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه القصبى لبيب  لبيب احمد -  214

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى ابراهيم ابراهيم هناء -  215

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلقاسى المتولى ابراهيم شاديه -  216

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد حسام عبدالرحمن -  217

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد سعدالدين -  218

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود رمضان محمد فؤاد ابراهيم -  219

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى احمد ابراهيم سامى فتحى -  220

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج الشحات حجازى منيره -  221

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفور حامد السيد محمد -  222

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 19243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالمنعم هشام -  223

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبخاوى محمد محمد نيفين -  224

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد محمد سامح -  225

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار على حمدى ايمان -  226

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جليله على احمد عبدهللا محمد -  227

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فتحى احمد -  228

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190717 تاريخ وفي 12283   برقم قيده سبق  ، تاجر ، على عوض بدير السيد -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصيانة لخدمة الدلتا مركز/ الى تعدلت: الى 1170 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   السيارات

   ايجيبت اس ار كيو: الى 40297 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  2

   الجاهزه المالبس لتجاره زارا مؤسسه: الى 38207 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  3

   للتصدير الدوليه/ الى تعدلت: الى 26192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  4

   والتصدير واالستيراد الهندسيه المؤسسه: الى 1981 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  5

   للتوريدات الهندسيه: الى 13210 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  6

 الرحمن االء مؤسسه/  الى تعدلت: الى 9923 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  7

   انواعها بكافه المحاجر الستغالل

   بالست المنصوره: الى 40446 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  8

   للبرمجيات العقده/ الى تعدل: الى 15425 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  9

   باك بلير: الى 28166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  10

 لعب لتجاره البغدادى/ الى تعدل: الى 15775 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  11

   االطفال

   كيدزيون: الى 15775 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  12

   العامه للمقاوالت االفق مكتب: الى 38610 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  13

   للبالستيك البدر مؤسسه: الى 4949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  14

   العسال موبيليات/ الى تعدل: الى 28839 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  15

   الملكه حلوانى: الى 40539 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  16

 السيارات لتجاره بالط خالد/ الى تعدل: الى 20988 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  17

   السيارات غيار وقطع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   والتصدير لالستيراد االمين/ الى تعدل: الى 29701 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  18

   السيارات لتجاره الطارق/ الى تعدلت: الى 14203 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  19

 والمقاوالت والتصدير لالستيراد الفتح: الى 40567 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  20

   العامه

   تيتو: الى 6568 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  21

   تيتو: الى 6568 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  22

   تيتو: الى 6568 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  23

   الميكانيكيه االجزاء لصيانه المنصور: الى 35497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  24

   الخبيرة الحلول/ الى تعدلت: الى 17526 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  25

 لالستيراد الطارق/ الى تعدلت: الى 14203 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  26

   والمقطورات السيارات هوتجار والتصدير

   التجاريه الغمرى مؤسسه/ الى تعدل: الى 17165 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  27

 لالستيراد انماء مؤسسه/ الى تعدلت: الى 22819 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  28

   والتصدير

 للمقاوالت االتحاد مؤسسه/ الى تعدلت: الى 39995 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  29

   والتوريدات العامه

   العموميه للتوريدات الحمد: الى 39866 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  30

   التجاريه السمه حذف تم: الى 13333 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  31

   للتصدير رويال مكتب/ الى تعدلت: الى 16700 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  32

   التجاريه السمه حذف تم: الى 3959 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل لتأشيرا تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  33

 وتصنيع لتصدير االمير/  الى تعدل: الى 19557 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  34

   وتوزيعها االلبان منتجات

   البغدادى سمير مؤسسه/ الى تعدل: الى 10959 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  35

   البغدادى سمير مؤسسه/ الى تعدل: الى 10959 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  36

 و للهندسه محرم مكتب/  الى تعدل: الى 37106 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  37

   المقاوالت

 المستلزمات لتوريد مسار مؤسسه: الى 40642 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  38

   الطبيه

 و للعلوم االوربى الثقافى/ الى تعدلت: الى 12330 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  39

   التنميه

   مصر فاليو/ الى تعدلت: الى 29810 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  40



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لتجارة لراشدا مؤسسة/ الى تعدلت: الى 21658 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  41

   السيارات وشحومات زيوت

   الزهور: الى 4922 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  42

 للتوريدات اليوستينا/ الى تعدل: الى 16312 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  43

   العموميه

 و للتجاره طيبه مؤسسة/ الى تعدلت: الى 13726 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  44

   التصدير و االستيراد و العامه المقاوالت

   الملكى الفحم: الى 40252 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  45

   فيتا الدولشى/ الى تعدلت: الى 21631 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  46

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 16259   برقم    20190717:  تاريخ ،   منيع الحميد عبد طاهر نشات -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   30553:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه السعيد محمود ياسر احمد   - 1

 تصفيتها من واالنتهاء الشركه لفض القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190702،   تاريخ وفي 24934، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و السيد حسنين عبدهللا واجب شركه -  1

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

 تم 20190710،   تاريخ وفي 13830، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  2

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 13830، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  3

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190710،

 تم 20190710،   تاريخ وفي 13830، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  4

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 13830، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  5

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190710،

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 622، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عبدالخالق لطفى رضا شركه -  6

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

 تم 20190714،   تاريخ وفي 622، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالخالق لطفى رضا شركه/ الى تعدل -  7

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   أشيرالت وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 622، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عبدالخالق لطفى رضا شركه -  8

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

 تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 622، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالخالق لطفى رضا شركه/ الى تعدل -  9

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

 تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي 21419، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن السيد عبدالعظيم خالد شركة -  10

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

 تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي 21419، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حسن السيد عبدالعظيم خالد شركة -  11

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

 تم 20190730،   تاريخ وفي 26969، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و حامد حسين محمد خالد/ الى تعدل -  12

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

 تم 20190730،   تاريخ وفي 26969، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و الرجال عز العوضى محمود احمد -  13

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190730،   تاريخ وفي 26969، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و حامد حسين محمد خالد/ الى تعدل -  14

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

 تم 20190730،   تاريخ وفي 26969، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و الرجال عز العوضى محمود احمد -  15

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد على منير العامه التوريدات و المقاوالت و لالستثمارات منارات شركة/ الى تعدل -  1

 الشهيد شارع مدخل اول. الصناعه ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل مت 20190704 تاريخ وفي 33614    برقم قيدها

 علوى االول الدور.  االنصارى عماره.  منه المتفرع امان احمد توفيق

 وفي 33614    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته احمد على منير العامه والمقاوالت لالستثمارات منارات شركه -  2

.  منه المتفرع امان احمد توفيق الشهيد شارع مدخل اول. الصناعه ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ

 علوى االول الدور.  االنصارى عماره

 تم 20190710 تاريخ وفي 13830    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  3

 المغازى محمد محمود مصطفى/ بملك العام المستشفى- ابراهيم باشا على ش17/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 13830    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  4

 محمود مصطفى/ بملك العام المستشفى- ابراهيم باشا على ش17/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710

 المغازى محمد

 تم 20190710 تاريخ وفي 13830    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  5

 المغازى محمد محمود مصطفى/ بملك العام المستشفى- ابراهيم باشا على ش17/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 13830    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  6

 ودمحم مصطفى/ بملك العام المستشفى- ابراهيم باشا على ش17/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710

 المغازى محمد

 العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 622    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالخالق لطفى رضا شركه -  7

 عبدالخالق لطفى رضا/ ملك التوحيد مسجد ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 تم 20190714 تاريخ وفي 622    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عبدالخالق لطفى رضا شركه/ الى تعدل -  8

 عبدالخالق لطفى رضا/ ملك التوحيد مسجد ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 622    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالخالق لطفى رضا شركه -  9

 عبدالخالق لطفى رضا/ ملك التوحيد مسجد ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 تم 20190714 تاريخ وفي 622    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالخالق لطفى رضا شركه/ الى تعدل -  10

 عبدالخالق لطفى رضا/ ملك التوحيد مسجد ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 40528    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الورقيه المنتجات لتصنيع التهامى اسماعيل محمد شركه -  11

 محمد اسماعيل محمد/ بملك السريع الطريق-الحناجله حوض/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190715

 العدل محمد فتحى وعلى التهامى

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيدها سبق  ، البان انتاج مزرعه/  على النشاط قصر  بسيطة توصية ، شريكه و السيد حسنين عبدهللا واجب شركه -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 24934

/ الى تعدل  بسيطة توصية ، شركاه و احمد على منير العامه التوريدات و المقاوالت و لالستثمارات منارات شركة/ الى تعدل -  2

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 33614   برقم قيدها سبق  ، العامه التوريدات و المقاوالت و االستثمارات

 بسيطة توصية:  التأشير

 المقاوالت و االستثمارات/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشريكته احمد على منير العامه والمقاوالت لالستثمارات منارات شركه -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 33614   برقم قيدها سبق  ، العامه التوريدات و

 قيدها سبق  ، والورق الطباعه مستلزمات تجاره/ الى تعدل  بسيطة توصية ، شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13830   برقم

 سبق  ، والورق الطباعه مستلزمات تجاره/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13830   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، والورق الطباعه مستلزمات تجاره/ الى تعدل  تضامن شركة ، شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13830   برقم

 سبق  ، والورق الطباعه مستلزمات تجاره/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13830   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  القانونى الكيان تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13830   برقم قيدها سبق ، شومان السيد ومحمد طه محمد طه احمد شركه -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 

 الكيان تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13830   برقم قيدها سبق ، وشريكه الجمال طه محمد طه احمد شركه/ الى تعدلت -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى

،   القانونى الكيان تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26969   برقم قيدها سبق ، شريكه و حامد حسين محمد خالد/ الى تعدل -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،   القانونى الكيان تعديل تم20190730 تاريخ وفي 26969   برقم قيدها سبق ، شريكه و الرجال عز العوضى محمود احمد -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركه/ الى تعدلت: الى 13830 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190710:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه الجمال طه محمد طه احمد

 شركه/ الى تعدلت: الى 13830 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190710:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الجمال طه محمد طه احمد

 رضا شركه/ الى تعدل: الى 622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190714:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه عبدالخالق لطفى

 رضا شركه/ الى تعدل: الى 622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190714:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه عبدالخالق لطفى

 محمد خالد/ الى تعدل: الى 26969 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190730:  تاريخ فى  ،  -  5

 شريكه و حامد حسين

 محمد خالد/ الى تعدل: الى 26969 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190730:  تاريخ فى  ،  -  6

 شريكه و حامد حسين

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كل فى الغير وتفويض توكيل فى احقيته/ والتوقيع لالداره يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد حسنين عبدهللا واجب -  1

 24934   برقم    20190702:  تاريخ ، موصى شريك واحد عدد يوجد// صالحياته بعض او

 امام وتمثيلها الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  موصى شريك  بسيطة توصية  شومان محمد على السيد محمد -  2

 سحب من والخاصه الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

:  تاريخ ، والرهن االقتراض وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع

 13830   برقم    20190710

 امام وتمثيلها الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  موصى شريك  تضامن شركة  شومان محمد على السيد محمد -  3

 سحب من والخاصه الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

:  تاريخ ، والرهن االقتراض وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع

 13830   برقم    20190710

 امام وتمثيلها الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  موصى شريك  بسيطة توصية  شومان محمد على السيد محمد -  4

 سحب من والخاصه الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، والرهن االقتراض وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع

 13830   برقم    20190710

 امام وتمثيلها الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  موصى شريك  تضامن شركة  شومان محمد على السيد محمد -  5

 سحب من والخاصه الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

:  تاريخ ، والرهن االقتراض وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع

 13830   برقم    20190710

 الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  6

 الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها

 وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والخاصه

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، والرهن االقتراض

 الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  7

 الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها

 وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والخاصه

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، والرهن االقتراض

 الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  8

 الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها

 وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والخاصه

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، والرهن االقتراض

 الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  9

 الحكوميه سواء البنوك كافه مع التعامل حق وله والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام وتمثيلها

 وحق انواعها بكافه البنكيه التعامالت كافه اجراء فى الحق وله واستالمها الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والخاصه

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، والرهن االقتراض

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  موصى شريك  بسيطة توصية  شومان محمد على السيد محمد -  10

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  موصى شريك  تضامن شركة  شومان محمد على السيد محمد -  11

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  موصى شريك  بسيطة توصية  شومان محمد على السيد محمد -  12

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  موصى شريك  تضامن شركة  شومان محمد على السيد محمد -  13

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  14

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  15

 13830   برقم    20190710:  تاريخ ، 0  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  16

 13830   برقم    20190710:  يختار ، 0  شريك و مدير  تضامن شركة  الجمال طه محمد طه احمد/ الى تعدل -  17

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق له/ الختصاصاته يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم عبدالخالق لطفى رضا -  18

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن واالقتراض

 622   برقم    20190714

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق له/ الختصاصاته يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم عبدالخالق لطفى رضا -  19

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن واالقتراض

 622   برقم    20190714



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق له/ الختصاصاته يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم عبدالخالق لطفى رضا -  20

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن واالقتراض

 622   برقم    20190714

 الشراء عقود على التوقيع فى الحق له/ الختصاصاته يضاف  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم عبدالخالق لطفى رضا -  21

:  ختاري ، ولصالحها الشركه باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والبيع والرهن واالقتراض

 622   برقم    20190714

 موصى شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  حبيب احمد سعيد محمود -  22

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور

 موصى شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  حبيب احمد سعيد محمود -  23

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور

 شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  24

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى

 شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  25
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 شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شره حسن محمد حسن يحى -  26
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 شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  شره حسن محمد حسن يحى -  27
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 موصى شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن ركةش  البالط رزق مسعد وليد -  28
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 موصى شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  البالط رزق مسعد وليد -  29

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور

 شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  تضامن شركة  فهمى ابراهيم مصطفى حسام -  30

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى

 شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  فهمى ابراهيم مصطفى حسام -  31

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى

 موصى شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن السيد عبدالعظيم خالد -  32

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور

 موصى شريك واحد عدد يوجد//  منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن السيد عبدالعظيم خالد -  33

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، بالعقد مذكور

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  تضامن شركة  حبيب احمد سعيد محمود -  34

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  بسيطة توصية  حبيب احمد سعيد محمود -  35

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  36

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  37

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  تضامن شركة  شره حسن محمد حسن يحى -  38
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 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  بسيطة توصية  البالط رزق مسعد وليد -  41

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  موصى شريك  تضامن شركة  فهمى ابراهيم مصطفى حسام -  42

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  موصى شريك  بسيطة توصية  فهمى ابراهيم مصطفى حسام -  43

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن السيد عبدالعظيم خالد -  44

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن السيد عبدالعظيم خالد -  45

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  تضامن شركة  حبيب احمد سعيد محمود -  46

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  بسيطة توصية  حبيب احمد سعيد محمود -  47

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  48

 21419   برقم    20190718:  تاريخ ، فنى مدير  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  49
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    20190718:  تاريخ ، مستحقاته كافه استالمه بعد خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  حبيب احمد سعيد محمود -  58
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    20190718:  تاريخ ، مستحقاته كافه استالمه بعد خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  حبيب احمد سعيد محمود -  59
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:  تاريخ ، مستحقاته كافه استالمه بعد خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد مرسى عبدهللا محسن والء -  60
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:  تاريخ ، مستحقاته كافه استالمه بعد خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  شره حسن محمد حسن يحى -  63

 21419   برقم    20190718



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190718:  تاريخ ، مستحقاته كافه استالمه بعد خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  البالط رزق مسعد وليد -  64
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 كافه استالمه بعد نهائيا الشركه من خروجه  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سليم الرجال عز العوضى محمود احمد -  70
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   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عبدالخالق لطفى رضا شركه -  1
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 622   برقم

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الورقيه المنتجات لتصنيع التهامى اسماعيل محمد شركه -  16
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 5972   برقم    20190701:  تاريخ ، 4417  2014/02/09-ج  الموافى عبدالغفار الرفاعى احمد محمد -  13
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