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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  

 

:  بجهة ، بقـالـه عن 32040 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك على محمد خالد -  1

 صقر هاشم ابراهيم هشام/ بملك ابودراز

 رئيسى محل عن 5275 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر على صدقى عماد -  2

 خضر على صدقى وائل/ بملك مالك محلة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره/  بنشاط اخر

 مصنع عن 32011 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبال عبداللطيف سعد احمد -  3

 العباسى عبدالنبى عبدالحكيم/ بملك القضابه ترعة:  بجهة ، غزل

 رئيسى محل عن 5275 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر على صدقى عماد -  4

 مركز مالك محلة مقره كائن دواجن مزرعة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره/  بنشاط اخر

 1999/3/16 بتاريخ 5275 رقم تحت ومقيد خضر على صدقى احمد/ بملك دسوق

 خدمات عن 32028 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباخ محمد ابراهيم محمد -  5

 عبيه احمد فوزى سمير/ بملك بورسعيد شارع:  بجهة ،(  االنترنت عدا فيما)  كمبيوتر

 خياطه عن 32049 برقم 20190822 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالقوى فؤاد محمد بدريه -  6

 ابراهيم عبدالقوى ابراهيم عبدهللا/ بملك شابه ـ عبدالاله عزبة:  بجهة ، حريمى

 مكتبـه عن 32063 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد عبدالعزيز سمير عالء -  7

 صالح محمد عبدالعزيز سمير/ بملك دمرو:  بجهة ،

 32070 برقم 20190828 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى احمد عبدالرازق عبدالرازق احمد -  8

 عطا رجب عبدالنبى محمد ممدوح بسمه/  بملك المدارس شارع:  بجهة ، تصدير مكتب عن

 تجارة عن 32036 برقم 20190820 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب محمود عبدالرحمن عمر -  9

 الزيات محمد حسن نجات/  بملك مهدى معدية:  بجهة ، بارده مشروبات

 مكتب عن 32026 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول السيد محمد هيسم -  10

 النحاس محمد عبدالحميد عبدالحميد/ بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 32043 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى السيد حامد عبداالول محمود -  11

 الفقى السيد امدح عبداالول عالء/  بملك_  القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد تجارة

 عن 32050 برقم 20190822 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطاح عبدالرحمن محمد عبدالرحمن -  12

 اسماعيل محمد محمد احمد/ بملك دحروج ـ اكتوبر 6 شارع:  بجهة ، اعالف تجارة مكتب

 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابويوسف الشحات معوض يوسف عبدهللا( السيارات لتجارة ابويوسف معرض)  -  13

/ بملك طلبه كوبرى بجوار عباس منشاة طريق ـ تيدا:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن 32066 برقم 20190827 فى قيد ،

 كيالنى محمد جمال

 محل عن 24849 برقم 20190829 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوودن عبدالحميد طه محمد -  14

 متولى ابراهيم على ساميه/ بملك شابه ـ العتيقى:  بجهة ، كريم ايس مصنع/  بنشاط اخر رئيسى

 برقم 20190828 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى احمد عبدالرازق عبدالرازق حسن -  15

 الدين بهى محمد السيد محمد رضا/  بملك المدارس شارع:  بجهة ، تصدير مكتب عن 32071
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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

 محل عن 24849 برقم 20190829 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوودن عبدالحميد طه محمد -  16

/ بملك شابه العتيقى مقره كائن غذائيه مواد تجاة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، كريم ايس مصنع/  بنشاط اخر رئيسى

 2016/1/24 بتاريخ 24849 رقم تحت ومقيد العتيقى عبدالقوى محمود

 ، مقهى عن 31989 برقم 20190807 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار شحاته رمضان ايمان -  17

 زامل على محمد شريفه/  بملك دراز ابو:  بجهة

 ورشة عن 31977 برقم 20190805 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوصقر على سمير ابراهيم -  18

 صقر عبدالجليل على عطيات/ بملك الصرادوسى كنيسة:  بجهة ، نجاره

 تجميع عن 32031 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مازن امام السيد مصطفى -  19

 خطاب سيداحمد سعيد اشرف/ بملك قبريط ـ الخطاب بن ةعمر شارع:  بجهة ، البان وتوريد

 مكتب عن 32035 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى صبحى هالل بسام -  20

 البدوى على صبحى ابراهيم/  بملك_  قبلى خليج البرايشه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 32048 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى حجازى احمد حجازى باسم -  21

 حجازى خطاب فهيم خطاب/ بملك مهدى معدية:  بجهة ، بناء ومواد عمال توريدات مكتب

 سوبر عن 32062 برقم 20190826 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد محمد صابر -  22

 عجيز احمد زكى رضا/  بملك عجيز برج_  الصفا حديقه امام الجيش شارع:  بجهة ، ماركت

 بجهة ، بقـالـه عن 32037 برقم 20190821 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر السيد السيد حماده -  23

 صقر مصطفى محمد/ بملك بحرى خليج ـ الزورات: 

 تجارة عن 31976 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف راغب عادل هدير -  24

 يحى احمد عنايات/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، تجميل وادوات اكسسوارات

 عن 31987 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخانكى عبدالكريم عاطف امينه -  25

 بسيونى اسماعيل محمد حسام/  بملك سالمه على عزبة_  السبعين_  شالما اصالح:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 تجارة عن 32007 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حمزه صالح حمزه -  26

 يوسف حمزه صالح محمد/ بملك خميس سد ـ القبليه العباسى:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 تجارة عن 31999 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان ابواليزيد حموده السيد -  27

 السيد زكى قطب رضا/ بملك ماهر احمد شارع:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات

 مكتب عن 32003 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين عبدالمقصود محمد عبده -  28

 السقا ابوزيد محمد صبحيه/ بملك دياى محلة:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 32014 برقم 20190818 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السماك حسن على شعبان -  29

 عبدالكريم الشافعى السيده/ بملك العجوزين ـ البالبسه:  بجهة ، مستعمله جرارات

 تجارة عن 32033 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدالمجيد محمد عمر -  30

 عبدالفتاح عبدالخالق عبدالمجيد محمد/ بملك الشهداء شباس قرية:  بجهة ، اخشاب

 تجارة عن 31962 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالرحيم محمد كوكب -  31

 محمد عبدهللا حامد حامد/ بملك البحريه الفقهاء:  بجهة ، واعالف حبوب

 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عمر على عبدالسميع سعيد سالم)  السيارات لتجارة سعيد سالم -  32

 بملك عباس منشأة طريق الزراعيه الهندسه جمعية بجوار ـ تيده:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن 31982 برقم 20190806

 كيالنى محمد الدين عصام محمد/ 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، مقهى عن 32024 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل محمد درويش عبدالعال -  33

 ابوشهاوى مغازى جوده عبدالجواد/  بملك غنيمه ابو قرية:  بجهة

 عن 31982 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر على عبدالسميع سعيد سالم -  34

 محمد الدين عصام محمد/  بملك عباس منشأة طريق الزراعيه الهندسه جمعية بجوار ـ تيده:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض

 كيالنى

 عن 31983 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فتحى جمال عبدالرحمن -  35

 والقطرى احمد محمد محمود/ بملك الزيات مدحت شارع:  بجهة ، نظارات وشنابر شمسيه نظارات تجارة

 مكتب عن 32072 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور ابراهيم فتحى عمرو -  36

 عتمان ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز/  بملك العسكرى شارع:  بجهة ، مصاعد وتركيب وتوريد عامه مقاوالت

 اتيليه عن 31966 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعريضه كامل سيداحمد محمد -  37

 ابوعريضه حسين محمد محمد/ بملك سدخميس:  بجهة ، الزفاف فساتين لتأجير

 رئيسى محل عن 15609 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا بغدادى كمال محمد -  38

 مركز دمرو مقره كائن تصدير مكتب/ بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، السمكى االستزراع وتنمية الدارة مكتب/  بنشاط اخرال

 2008/12/22 بتاريخ 15609 رقم تحت ومقيد شتا بغدادى كمال راجح/ بملك سالم سيدى

 رئيسى محل عن 15609 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا بغدادى كمال محمد -  39

 شتا بغدادى كمال/ بملك دمرو:  بجهة ، سمكىال االستزراع وتنمية الدارة مكتب/  بنشاط اخرال

 عن 31980 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدهللا عبدالقادر محمد -  40

 عيد عبدالعظيم محمد محمود/ بملك مجر كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 رئيسى محل عن 26568 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد محمد عوض محمد -  41

 عبدالحى عبدالمنعم فيصل/ بملك البوصه ترعة ـ دمرو:  بجهة ، ونجف سجاد بيع/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 26568 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد محمد عوض محمد -  42

 هللا جاد محمد عوض/ بملك سالم سيدى مركز دمرو مقره كائن رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، ونجف سجاد بيع/  بنشاط اخر

 2016/12/21 بتاريخ 26568 رقم تحت ومقيد ابوحمامه

 ، حداده ورشة عن 32012 برقم 20190818 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور محمد السيد فوزى -  43

 زياده محمود على فوزى/ بملك ابوزياده:  بجهة

 محل عن 31989 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار شحاته رمضان ايمان -  44

 زامل على محمد شريفه/ بملك ابودراز:  بجهة ، قصب عصارة/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 31989 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار شحاته رمضان ايمان -  45

 محمد شريفه/ بملك فوه مركز ابودراز مقره كائن مقهى بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، قصب عصارة/  بنشاط اخر رئيسى

 2019/8/7 بتاريخ 31989 رقم تحت ومقيد زامل على

 مصنع عن 32058 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيسوى السيد احمد -  46

 محمد عيسوى السيد/  بملك_  العيسويه:  بجهة ، التجميل ومستحضرات والمطهرات والزيوت الصناعيه المنظفات وتعبئة لتصنيع

 شحاته

 مكتب عن 31958 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السماحى عبدالحميد السيد احمد -  47

 السماحى عبدالحميد السيد احمد/ بملك الصايغ فرج زاوية شارع 14:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجميع عن 32023 برقم 20190819 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديهى على محمد رمضان وليد -  48

 كيالنى عبده محمود محمد/ بملك قبريط:  بجهة ، البان وتوريد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رئيسى محل عن 30227 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى عبده احمد محمد -  49

 بريقى بسيونى عبده احمد/ بملك ابومساعد:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب/  اخر

 بيع عن 32010 برقم 20190818 فى قيد ، 15000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  رمضان سعد محمد شعبان ابراهيم -  50

 مطاوع حسين حسن محمد/ بملك البلد الصيفر:  بجهة ، احذيه

 رئيسى محل عن 30227 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى عبده احمد محمد -  51

 احمد/ بملك سالم سيدى مركز ابومساعد مقره كائن تصدير مكتب بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب/  اخر

 2018/10/30 بتاريخ 30227 رقم تحت ومقيد بريقى بسيونى عبده

:  بجهة ، بقـالـه عن 31974 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده فتوح طاهر اسماء -  52

 سلطان ابراهيم محمد عاطف/  بملك قبلى خليج ـ الخص عزبة

 عن 32059 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى حسن رمضان سعد مدحت -  53

 جاويش بيومى محمد زبيده/  بملك جاويش عزبة ـ ابومندرو:  بجهة ، صناعيه منظفات تجارة

 تجارة عن 31965 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جنيدى محمود ابراهيم رشدى -  54

 جنيدى محمد ابراهيم صبرى ابراهيم/ بملك الصيفر ـ محرم:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجارة عن 31971 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشامه نافع محمد هبه -  55

 السنكرى احمد ضحى/ بملك زيتون ارض:  بجهة ، ومنظفات تجميل مستحضرات

 بيع عن 31973 برقم 20190804 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك حسين يحى رفعت اسماعيل -  56

 المحيص موسى مصطفى خالد/ بملك الملح شباس:  بجهة ، رخام

 ، بقالة عن 31988 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالحليم محمود ايمن -  57

 يوسف على يوسف محمد/  بملك هنداوى عزبة:  بجهة

 مكتب عن 32029 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى رمزى احمد صديق -  58

 السهيت عطيه عبدالمطلب حنان/ بملك مجر كفر:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 عن 31998 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الربع امين عبدالحميد محمد رضا -  59

 قريه:  بجهة ،.  لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 عبده حسينى على سناء/  بملك السخاوى

 تصدير مكتب عن 32020 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبده السعيد محمد -  60

 سالم عبده سعيد عبدالناصر/ بملك دمنكه:  بجهة ، حكوميه ومقاوالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا

 تجارة عن 32042 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر رمضان رمضان خيرى -  61

 عباس عمر رمضان رمضان/ بملك_  القبليه عباسى عزبة:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 تجارة عن 32054 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور راشد ابراهيم محمد -  62

 ظافر محمد احمد منديه/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، مياه فالتر

 محل عن 17721 برقم 20190826 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب شفيق احمد نبيل عالء -  63

 سعيد محمد عبدالغفار فاروق/ بملك النيل كورنيش شارع:  بجهة ، سيارات تأجير مكتب/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 17721 برقم 20190826 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب شفيق احمد نبيل عالء -  64

 الجيش شارع دسوق مقره كائن متكامله مقاوالت/ بنشاط رئيس محل للمذكور:  بجهة ، سيارات تأجير مكتب/  بنشاط اخر رئيسى

 2010/11/9 بتاريخ 17721 رقم تحت دومقي شفيق احمد نبيل/ بملك للزوايا عيون خلف

 عن 31961 برقم 20190801 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرضاوى السيد حامد السيد احمد -  65

 القرضاوى السيد حامد السيد/  بملك المدينه سنهور ـ سولاير عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره



 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

 لحام ورشة عن 31968 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم سالم ابراهيم -  66

 االلفى حسن راشد طارق/ بملك الشرطه شارع:  بجهة ، افران وتصنيع

 ، بقـالـه عن 32038 برقم 20190821 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليبه ابوالوفا السعيد منير -  67

 عليبه ابوالوفا السعيد عصام/ بملك الشهداء شباس:  بجهة

 وتوريد تجارة عن 31978 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عمر محمد ياسر -  68

 ابوزيد عمر محمد الشحات/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم

 وتوريد تجارة عن 32005 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد زكريا احمد زكريا -  69

 رمضان احمد زكريا احمد/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم

 بجهة ، بقاله عن 31994 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوفى على راغب بشاير -  70

 زقيم سليم محمد ربيع/  بملك غنيمه ابو/ المستشفى شارع: 

 عن 32017 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحليمه محمد عبدالمجيد اسماعيل -  71

 البنا فتحى احمد/ بملك اميرتى كوافير بجوار المشمس ميدان:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 ، بقالة عن 32044 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج اسماعيل عبدالعال ميرفت -  72

 جنيدى محمود محمد سعد/  بملك_  البلد الصيفر:  بجهة

 عن 32051 برقم 20190825 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر ابراهيم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم -  73

 زناته محمد باسم بدر مصطفى/ بملك العام المستشفى شارع 23:  بجهة ، طبيه مستلزمات بيع

 هدايا تجارة عن 32067 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوراضى السيد كمال شرين -  74

 القطرى احمد محمد عادل/ بملك الزيات مدحت شارع 30:  بجهة ، منزليه ورفايع

 رئيسى محل عن 26216 برقم 20190805 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مهدى سعد توفيق -  75

 محمد مهدى سعد عادل/ بملك البحريه الزياتين:  بجهة ، السيارات ومواتير غيار قطع تجارة/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 26216 برقم 20190805 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مهدى سعد توفيق -  76

 مقره كائن وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، السيارات ومواتير غيار قطع تجارة/  بنشاط اخر

 2016/10/18 بتاريخ 26216 رقم تحت ومقيد حجازى محمد مهدى سعد/ بملك سالم سيدى مركز ـ الزياتين

 سوبر عن 31997 برقم 20190807 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عبدالفتاح عبدالفتاح جمعه -  77

 عجميه اسماعيل احمد عزه/  بملك الناحيه داير شارع 9:  بجهة ، ماركت

 تجارة عن 32008 برقم 20190818 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر هللا فتح على محمود -  78

 عبدالباعث محمود سلمى/ بملك كوزو عزبة:  بجهة ، ومشتقاته نحل عسل

 معرض عن 32030 برقم 20190820 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالسالم السيد ابراهيم -  79

 عبدالغفار فرج فرحات/ بملك المسيرى قرية:  بجهة ، موتوسيكالت

 مالبس تجارة عن 32056 برقم 20190825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبل محمد فهمى هدير -  80

 سعيد محمد ممدوح مصطفى/ بملك قبريط:  بجهة ، ومفروشات(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه

 مأكوالت بيع عن 32076 برقم 20190829 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنانى السيد عبدالنبى سعيد -  81

 ابوالعالبردان محمود رمضان ايمان/ بملك النيل جسر شارع شمشيره:  بجهة ، بارده ومشروبات

 مكتب عن 31959 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف موسى عبدالمعتمد ايمن -  82

 الشريف موسى عبدالمعتمد محمد/  بملك الحدادى ـ المرايا:  بجهة ، متكامله مقاوالت



 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

 عالفـه عن 32006 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد الحنفى محمد نبيل -  83

 الدسوقى شعبان فرحات محمد/ بملك دحروج حى:  بجهة ،

 ، بقـالـه عن 31984 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى على على احمد سعيده -  84

 سالم احمد احمد عبدالعزيز/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة

 تجارة عن 32055 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد -  85

 متولى ابوالعزم عبدالعاطى عامر/  بملك_  غالى عزبه_  القبليه الفقهاء:  بجهة ، مفروشات

:  بجهة ، بقاله عن 32061 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغمرى محمد فتحى عالء -  86

 الجدى محمد شلبى عامر/  بملك_  المرشد منية

 عن 32069 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعيم محمد عبدالرحمن رمضان -  87

 الزعيم محمد عبدالرحمن محمد/ بملك_  القبليه الفقهاء:  بجهة ، أخشاب شق منشار

 تجارة عن 32039 برقم 20190821 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعاطى احمد اسماعيل -  88

 الدابى محمد عبدالعاطى عارف/  بملك بركات فرش:  بجهة ، واعالف  حبوب

 لتجارة حظيرة عن 31991 برقم 20190807 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد رفعت محمد -  89

 غنيم يونس محمد رفعت منى/  بملك شرق قومسيون/ الصردى عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية

 قطع بيع عن 31969 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مليحه سعد سعيد خميس سعد -  90

 االلفى السيد محمد السيد/ بملك االلفى سيارات معرض بجوار مطوبس فوه طريق:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 32004 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالبديع وردانى الدين بهاء -  91

 الفقى محمد عبدالبديع وردانى/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد تجارة

 ادوات تجاره عن 31995 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر محمد ابراهيم محمد -  92

 القاضى احمد فايزه/ بملك_  السالميه:  بجهة ، منزليه

 تجارة عن 32015 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبلص احمد السيد الدين سيف -  93

 االبحر السيد على السيد/ بملك البلد الصيفر:  بجهة ، صناعيه المنظفات

 ، بقـالـه عن 32018 برقم 20190819 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد متولى فوزى عزيز -  94

 ابراهيم محمد انور اشرف/ بملك عطيه نسيم شارع:  بجهة

 تجارة عن 32021 برقم 20190819 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهابط محمود محمد عبدالنبى -  95

 محمد اسماعيل محمد محمد/ بملك االعداديه ابيوقا مدرسة امام العام الطريق ابيوقا:  بجهة ، صحيه ادوات

 ، مكتبه عن 32046 برقم 20190821 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر على عبدهللا السيد فتحيه -  96

 ناصر محمد على محمد/  بملك_  ابطو/  باز عزبة:  بجهة

 تجارة عن 32065 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى محمد مصطفى اميره -  97

 الخبيرى عبدالوهاب عطيه محرم/ بملك زيد عزبة:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 32041 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخوات حامد عبدالعظيم ايمان -  98

 شقطايه محمد عصام/ بملك سدخميس:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 محل عن 25399 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رداد محمد على على السيد -  99

 رداد محمد على على السيد /بملك سدخميس:  بجهة ، كهربائيه مولدات وتجميع معادن خراطة ورشة/ بنشاط اخر رئيسى



 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

 محل عن 25399 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رداد محمد على على السيد -  100

 كائن بتؤوليه مواد تجارة/ بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، كهربائيه مولدات وتجميع معادن خراطة ورشة/ بنشاط اخر رئيسى

 2016/4/17 بتاريخ 25399 رقم تحت ومقيد سليمان فهمى صباح/ بملك سالم سيدى مركز سدخميس مقره

 ، بقالة عن 31990 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين على جيهان -  101

 هاشم عبدالحميد هاشم مجدى/  بملك دمرو:  بجهة

 عن 32009 برقم 20190818 فى قيد ، 2500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجداوى عرجاوى عبدالفتاح عرجاوى -  102

 خطاب احمد سيد سعيد اشرف/ بملك االشراف منية:  بجهة ، االلبان وتوريد تجميع

 31992 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير عبدالجواد سعد عاطف نسرين -  103

 ابوخشبه عبده محمد العابدين زين/  بملك الشركة عزبة_  شابه:  بجهة ، اعالف بيع عن

 تجارة عن 31996 برقم 20190807 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد جمال محمد -  104

 مسعود محمد محمد على/  بملك جماجمون:  بجهة ، وبذور ومخصبات مبيدات

 عن 31981 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد درويش مصطفى ابراهيم محمد -  105

 مصطفى ابراهيم وائل/ بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  وقطاعى جمله جاهزه مالبس تجارة

 درويش

 مكتب عن 32019 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمد محمد فهمى احمد -  106

 مندور ابراهيم عطيات/ بملك عباس مسجد خلف ـ الحريه شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 حظيره عن 32045 برقم 20190821 فى قيد ، 750000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراسى احمد احمد احمد -  107

 مراسى احمد احمد ابراهيم/  بملك_  البرلس غرب_  الدولى الطريق رافد:  بجهة ، االلبان وادرار المواشي وتربيه لتجارة

 مخزن عن 32053 برقم 20190825 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعناوى برهامى رزق محمد -  108

 المعناوى برهامى رزق امل/  بملك قبريط قرية:  بجهة ، فراشه

 عن 32057 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم عبداللطيف عبدالمهيمن احمد -  109

 نعيم عبداللطيف عبدالمهيمن محمد/ بملك ابودنيا:  بجهة ، اعالف منتجات تصنيع مدشه

 عن 32064 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى حسين محمد محمود احمد -  110

 غانم حسن حسن احمد عالء/ بملك ابوغانم ـ الصيفر برية:  بجهة ، محمول اجهزة وصيانة تجارة

 تجارة عن 32075 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج سعيد عدلى خاطر ايناس -  111

 الصعيدى يوسف حفناوى فخرى/ بملك الشرطه مركز امام:  بجهة ، محمول اكسسوار

 مكتب عن 31960 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب محمد حمدان محمد -  112

 اليمنى محمد محمود صبرى/ بملك المرشد منية ـ ةالجسر شارع:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 31975 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمه حسين عبدالستار السيد محمد -  113

 سليمه حسين عبدالستار السيد/ بملك الدينى المعهد خلف الشابورى شارع:  بجهة ، عامه صيدليه

 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخلعى مصطفى محمد عباس عادل اسالم -  114

 ابوطاحون محمد محمد ياسر/  بملك العبسى منشية:  بجهة ، سجائر تجارة عن 31967

 تجارة عن 31979 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاشه عيسوى محمد عدنان -  115

 الفقى محمد ظاهر سيف محمد/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

:  بجهة ، بقـالـه عن 31985 برقم 20190806 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على محمد سناء -  116

 الفخرانى عبدالسالم عبدالستار خالد/ بملك الشهداء شبسا



 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

 محل عن 19866 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد ابراهيم احمد سوزان -  117

 انور ذاكى/ بملك ابودنيا ابوغنيمه طريق ـ غرب القومسيون:  بجهة ، غازيه ومياه ومشروبات عصائر تجارة/ بنشاط اخر رئيسى

 شرشير ذكى

 محل عن 19866 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد ابراهيم احمد سوزان -  118

 وضرب غالل طحن ماكينة/  بنشاط ئريسى محل للمذكور:  بجهة ، غازيه ومياه ومشروبات عصائر تجارة/ بنشاط اخر رئيسى

 19866 رقم تحت ومقيد بدر عبدالرحمن عبدالفتاح عادل/ بملك نوفل عزبة ابودنيا طريق شرق قومسيون مطوبس مقره كائن ارز

 2012/9/4 بتاريخ

 عن 31986 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبده دالسميععب محمد ايمان -  119

 ابوالعز مسعد عبدالعزيز مصطفى/  بملك الكبير الكوم:  بجهة ،(  االنترنت عدا فيما)  المهارات تنمية مركز

 عن 32034 برقم 20190820 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن رجب سعد محمود -  120

 رجب سعد محمد/ بملك ابودنيا:  بجهة ، افران تصليح ورشة

 مكتب عن 32073 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود رمضان محمد سحر -  121

 السيد محمد ابراهيم صبحى محمد/ بملك الشون:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 31963 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى صابر محمد نجاتى ابراهيم -  122

 شلبى احمد انور ايمان/ بملك االهلى البنك شارع 2:  بجهة ، سيارات زيوت بيع

 حظيره عن 31993 برقم 20190807 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرضاوى حامد السعيد السيد -  123

 القرضاوى السيد حامد السعيد/ بملك سولاير عزبة المدينه سنهور:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 عن 31972 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السهيلى ابراهيم عباس ابوالسعود -  124

 عبدالتواب فاروق هاله/ بملك خميس سد عزبة:  بجهة ، بقـالـه

 معصرة عن 32001 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار يوسف محمد عبدهللا -  125

 نصار يوسف محمد عبدهللا/ بملك االستاد شارع:  بجهة ، قصـب

 عن 32002 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته السيد عباس ابراهيم احمد -  126

 عرابى بسيس امانه/ بملك يحى صبرى شارع ـ دحروج حى:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 مكتب عن 32013 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر حسن محمد فتحى رضا -  127

 خاطر اسماعيل احمد احمد صبحى/ بملك بك محى:  بجهة ، نقل مقاوالت

 عن 32032 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار نصار عبدالعزيز محسن -  128

 نصار نصار عبدالعزيز عصام/ بملك الشهداء شباس:  بجهة ، موبيليـا ورشة

 معرض عن 32047 برقم 20190822 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود ابوالمكارم محمد احمد -  129

 السمادونى محمد قدرى محمد/  بملك سنديون:  بجهة ، السيارات لتجارة

 عن 29495 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  130

 ابراهيم لطيف ممدوح حياة/ بملك النوايجه:  بجهة ، كاوتش وتجارة زيوت تغير/  بنشاط اخر رئيسى محل

 عن 29495 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  131

 واكسسوارت غيار قطع تجارة/ بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، كاوتش وتجارة زيوت تغير/  بنشاط اخر رئيسى محل

 2018/6/3 بتاريخ 29495 رقم تحت ومقيد ابراهيم محمد على هللا فتح/ بملك دسوق مركز النوايجه مقره كائن وكاوتش سيارات

 تجارة عن 31964 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج موسى السيد موسى مهنى -  132

 فرج موسى السيد موسى/  بملك مغيزل برج:  بجهة ، سيارات غيار قطع



 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 32000 برقم 20190808 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدحدوح احمد على مختار على -  133

 غراب ابراهيم عبدهللا/  بملك مالك محلة:  بجهة ، موبايالت تجارة

 مكتب عن 31970 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباجورى السيد الشحات محمد -  134

 الحصرى محمود السيد/ بملك بنين االعداديه المدرسه بجوار العبور شارع:  بجهة ، مساحه

 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى عبدالحميد عبدالمعطى محمد محمود -  135

 باشا محمود فتحى عبدالمحسن فتحى/  بملك رياض عبدالمنعم شارع:  بجهة ، مأكوالت تقديم مطعم عن 32060

 كرة ملعب عن 32016 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد رشاد مصيلحى احمد -  136

 عياد رشاد مصيلحى محمد/ بملك بريدعه:  بجهة ، اجر مقابل عليه الرياضيه االنشطه بعض القامة خماسى قدم

 تجارة عن 32052 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى على غازى رضا -  137

 شمردن محمد جالل سوسو/ بملك البلد الصيفر ـ محرم:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 32074 برقم 20190828 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وىالطبال عبدالمجيد محمد محمود محمد -  138

 الطبالوى عبدالمجيد محمد محمود/ بملك الحيطه عزبة ـ المدينه سنهور:  بجهة ، عالفـه عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس   وتموين بقـالـه  ،  شركة   وشريكتها عبدالمقصود محمد عبدالعظيم مديحه -  1

 البغدادى صيام محمد عفاف/ بملك فرامون ـ النوايجه:  بجهة ، وتموين بقـالـه عن ، 32068 برقم 20190828

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم   ،  شركة   وشركاه حسن محمد بندارى منير -  2

 والبطاريات الشمسيه الطاقه خاليا وتركيب وتوريد العموميه والتوريدات العامه والمقاوالت السيارات واطارات السيارات وتجارة

 ،رأس  النشاط لمزاوله الالزمه التراخيص كافه استصدار بعد الرياح بطاقه تعمل التى القدرة صغيرة المحطات وتركيب وتوريد

 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم عن ، 32022 برقم 20190819 فى ،قيدت 2000000.000   مالها

 الطاقه خاليا وتركيب وتوريد العموميه والتوريدات العامه والمقاوالت السيارات واطارات السيارات وتجارة 6 المجموعه من 36

 الالزمه التراخيص كافه استصدار بعد الرياح بطاقه تعمل التى القدرة صغيرة المحطات وتركيب وريدوت والبطاريات الشمسيه

 سليط محمد احمد/  بملك الجديد الموقف شارع:  بجهة ، النشاط لمزاوله

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   12447:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى مندور سعد محمد الدين عماد   - 1

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   27385:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   الديب عبدالحميد عبدالعظيم محمد)  للمقاوالت الديب   - 2

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190804

 وفى ،   25775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   ابوشاهين اسماعيل ابوشاهين سعد)  والتصدير لالستيراد ابوشاهين   - 3

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   21085:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مراد سعد محمد سماح   - 4

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   16370:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جالو على محمود فاروق   - 5

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   9122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين عبدالغفار عبده سامى   - 6

 االخر الرئيسى المحل شطب

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   24536:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليان حسن ابراهيم محمد عادل   - 7

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   28053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجمى محمد بدير محمد   - 8

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   18762:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المقدم عبده محمد عبده   - 9

 نهائيـا الجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190806 تاريخ ىوف ،   27756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شوغى احمد عبدالعزيز عمر عالء   - 10

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   7815:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمولى عبده عبدهللا محمد   - 11

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   27171:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عياد على مغازى عصمت محمد   - 12

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   18931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوريه على عيسوى محمد فتوح   - 13

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   29391:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)    - 14

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل شطب/محو تم   20190806

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   18700:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرتعش مصطفى عبده عبداللطيف حماده   - 15

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   9652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البالصى يوسف عبدالحكيم حسن   - 16

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   24737:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنطور محمد احمد محمد   - 17

 نهائيا التجارة العتزال القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   26473:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرور حميده محمد مجدى   - 18

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   18787:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده احمد احمد حسن فوزى   - 19

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190808 يختار وفى ،   5661:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغباوى محمد عبدهللا مصطفي   - 20

 نههئيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   24066:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جعفر محمد محمد عاطف   - 21

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190818 تاريخ وفى ،   25025:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور شمس محمد محمد الدين عالء   - 22

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   10777:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محالوى احمد حسن عوض   - 23

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   23925:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد محمد السيد رضا   - 24

 االخر الرئيسى المحل شطب

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   29523:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خلف على عبدالغنى محمود محمود   - 25

 نهائيـا التجارؤه العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   25152:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود على سعد احمد ياسمين   - 26

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   14418:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزالدين محمد السيد سنيه   - 27

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   16647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا الدسوقى العزيز عبد ادهم   - 28

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   31222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شمس رزق هنداوى رحاب   - 29

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   28005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطبالوى جبر ابراهيم سليمان   - 30

 نهائيـا التجاره عتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   25310:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطبالوى جبر ابراهيم حماده   - 31

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   20882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطبالوى جبر ابراهيم محمد   - 32

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   20882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطبالوى جبر ابراهيم محمد   - 33

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   10086:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار على محمد كمال   - 34

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   7153:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرعى محمد البرعى مصريه   - 35

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   11916:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليوه فريج محمود محمود   - 36

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب



 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

 تم   20190820 تاريخ وفى ،   29719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزامل محمد نصرهللا محمد كمال   - 37

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   25111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار دسوقى عبدالجيد فتحى عبدالجيد   - 38

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   27284:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حطب مصطفى محمد سالمه   - 39

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   25943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نعيم عبداللطيف عبدالمهيمن احمد   - 40

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   16521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمود احمد فكرى احمد   - 41

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   4382:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور ابو مرسى عبداللطيف سعد   - 42

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   11172:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على فرج السعيد هانى   - 43

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   13179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كتات محمد بسيونى خميس   - 44

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   30164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان محمد حماده وفاء   - 45

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   1608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاعر اسماعيل محمد صبريه   - 46

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   22872:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زايد على محمد موسى محمد   - 47

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   19491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرفه السيد محمد طه اسالم   - 48

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   22671:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شوشه محمد السعيد محمد وائل   - 49

 نهائيا ةالتجار العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20190827 تاريخ وفى ،   17025:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالبارى عبدالحفيظ عبدالحفيظ جمال   - 50

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   22363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكبريتى يوسف فتحى مسعد   - 51

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   31115:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى هللا عوض ابراهيم سامى   - 52

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   25382:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج احمد ابراهيم ايمن   - 53

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   10922:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجر ابومندور هللا جاب ابراهيم   - 54

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   22341:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البنهاوى ابراهيم محمد ناصر   - 55

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   28955:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بليح بسيونى محمد رضا عمرو   - 56

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   23389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر محمود محمد امل   - 57

 الفرع شطب

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   13619:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعال السعيد حلمى فاطمه   - 58

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   24477:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل مصطفى عبدالرؤف جمال   - 59

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   23966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالخير عبدالبارى عبدالاله عبده   - 60

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   17640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عصايه محمود محمد احمد ياسر   - 61

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   26548:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم محمد محمد محمد   - 62

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تاريخ وفى ،   26236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   ظافر احمد احمد احمد)  والتصدير لالستيراد الظافر   - 63

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190829

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  لالما رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  27164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصورى احمد محمد مصطفى -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  25024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عكه عوض هللا فتح الشحات -  2

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  31014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب حجازى حجازى احمد احمد -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  22876 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عنانى فرحات عطيه هواهم -  4

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  14402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالخير السالم عبد ابراهيم السيد -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  29391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر محمد على الدين عالء على -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  20190806 ، تاريخ وفي  29391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  18015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوهيكل يوسف محمد محمد -  8

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  30846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لولو محمد فاروق عبدالمجيد -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  1271 برقم قيده بقس ،، فرد تاجر  عيسي عبدالعزيز محمد عبدالرازق -  10

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

 رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  24079 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات عبدالرحمن عبدالرحمن طارق -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  20528 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالحميد حسن عبدالحميد -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  22478 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المختار احمد سيد محمد احسان -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  28650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه محمد عبدالحميد فاطمه -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  31890 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حشيش عبدالمعطى محمد هشام -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  13043 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنشلينى قطب اسماعيل -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  13043 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنشلينى اسماعيل قطب اسماعيل -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  3936 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه عبدالخالق محمد رمضان -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  28591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النشرتى محمود محمد حازم -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  25399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رداد محمد على على السيد -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  32020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبده السعيد محمد -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  31781 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرور زين محمد رشدى -  22

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  18269 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشقشه عبدالرازق ماهر احمد -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  27156 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النحراوى اسماعيل محمد ابراهيم -  24

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، تاريخ وفي  27156 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   النحراوى اسماعيل محمد ابراهيم)  النحراوى بقالة(  الى تعدل)  -  25

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821

 رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  17125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعى حسن ديننصرال خيرى هانى -  26

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  29892 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد محمد ابراهيم يسريه -  27

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

 رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  29487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خزيمى ابراهيم محمد رمضان محمد -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  28591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النشرتى محمود محمد حازم -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  17116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح محمد السيد رمزى -  30

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  1271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسي عبدالعزيز محمد عبدالرازق -  31

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  25905 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المدبولى موسى عبدالعال كامل محمد هبه -  32

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  31817 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا ضاحى دهشور حسين -  33

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  30650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البستاوى عبده بدوى عادل عبير -  34

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

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  22630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حلوسه عبدالحليم حسن حسن -  35

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  19309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القصاص السيد السيد باسم -  36

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  31992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالخير عبدالجواد سعد عاطف نسرين -  37

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

 ، تاريخ وفي  23655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   عطيان محمد ابراهيم عماد)  الغذائيه للصناعات العطيان(  الى تعدل)  -  38

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828

 فرد تاجر(   عطيان محمد ابراهيم عماد)  ومكسرات بن ومحمصه غذائيه مواد وتوزيع وتغليف لتعبئة العطيان(  الى تعدل)  -  39

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  23655 برقم قيده سبق ،،

  جنيه  10000000.000، ماله

 رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  23655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيان محمد ابراهيم عماد(  من تعدل)  -  40

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  8024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زعيمه السعيد محمد رضا(  من تعدل)  -  41

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



 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

 ، تاريخ وفي  8024 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   زعيمه السعيد محمد رضا)  الغذائيه المواد لتجارة زعيمه(  الى تعدل)  -  42

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  31487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حاتم الدين كمال رضا محمد -  43

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  17508 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مرشدى المنصف عبد على -  44

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  29393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيدان عباس عبدالعظيم عباس -  45

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  31486 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين محمد مرسى حمدى احمد -  46

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  21897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد قطب عقل محمد -  47

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

 وفي  21897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   سالمه محمد قطب عقل محمد)  والتصدير لالستيراد سالمه(  الى تعدل)  -  48

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  15012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االنه ابراهيم على محمد -  49

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20190829 ، تاريخ وفي  13139 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   بدران احمد حسين ياسر)  االلبان لمنتجات بدران -  50

  جنيه  700000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  13139 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   من تعدل)  بدران احمد حسين ياسر -  51

  جنيه  700000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف موسى عبدالمعتمد ايمن -  1

  الشريف موسى عبدالمعتمد محمد/  بملك الحدادى ـ المرايا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد حمدان محمد -  2

  اليمنى محمد محمود صبرى/ بملك المرشد منية ـ ةالجسر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى محمود ابراهيم رشدى -  3

  جنيدى محمد ابراهيم صبرى ابراهيم/ بملك الصيفر ـ محرم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 3895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعطوش هريدى احمد خالد -  4

 بعطوش هريدى احمد خالد/ بملك الثوره شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى عبدالحميد السيد احمد -  5

 السماحى عبدالحميد السيد احمد/ بملك الصايغ فرج زاوية شارع 14 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرضاوى السيد حامد السيد احمد -  6

 القرضاوى السيد حامد السيد/  بملك المدينه سنهور ـ سولاير عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالرحيم محمد كوكب -  7

  محمد عبدهللا حامد حامد/ بملك البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 31963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى صابر محمد نجاتى ابراهيم -  8

 شلبى احمد انور ايمان/ بملك االهلى البنك شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190802 تاريخ وفي 32075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سعيد عدلى خاطر ايناس -  9

  الصعيدى يوسف حفناوى فخرى/ بملك الشرطه مركز امام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده فتوح طاهر اسماء -  10

  سلطان ابراهيم محمد عاطف/  بملك قبلى خليج ـ الخص عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك حسين يحى رفعت اسماعيل -  11

  المحيص موسى مصطفى خالد/ بملك الملح شباس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخلعى مصطفى محمد عباس عادل اسالم -  12

  ابوطاحون محمد محمد ياسر/  بملك العبسى منشية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعريضه كامل سيداحمد محمد -  13

  ابوعريضه حسين محمد محمد/ بملك سدخميس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليحه سعد سعيد خميس سعد -  14

  االلفى السيد محمد السيد/ بملك االلفى سيارات معرض بجوار مطوبس فوه طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد ابراهيم احمد سوزان -  15

 شرشير ذكى انور ذاكى/ بملك ابودنيا ابوغنيمه طريق ـ غرب القومسيون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد ابراهيم احمد سوزان -  16

 طريق شرق قومسيون مطوبس مقره كائن ارز وضرب غالل طحن ماكينة/  بنشاط ئريسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 2012/9/4 بتاريخ 19866 رقم تحت ومقيد بدر عبدالرحمن عبدالفتاح عادل/ بملك نوفل عزبة ابودنيا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31971    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشامه نافع محمد هبه -  17

  السنكرى احمد ضحى/ بملك زيتون ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى السيد الشحات محمد -  18

 الحصرى محمود السيد/ بملك بنين االعداديه المدرسه بجوار العبور شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السهيلى ابراهيم عباس ابوالسعود -  19

  عبدالتواب فاروق هاله/ بملك خميس سد عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 19866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد ابراهيم احمد سوزان -  20

 غرب القومسيون ـ مطوبس مقره كائن غازيه ومياه ومشروبات عصائر تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/8/4 بتاريخ 19866 تابع برقم ومقيد شرشير ذكى انور ذاكى/ بملك ابودنيا ابوغنيمه طريق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 31968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم سالم ابراهيم -  21

 االلفى حسن راشد طارق/ بملك الشرطه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 31975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه حسين عبدالستار السيد محمد -  22

  سليمه حسين عبدالستار السيد/ بملك الدينى المعهد خلف الشابورى شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 9122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالغفار عبده سامي -  23

  2019/8/5 بتاريخ 8265 رقم محو بأمر االخر يسىالرئ المحل شطب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 9122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالغفار عبده سامي -  24

  الكاشف عبدالسالم جمال/  بملك اسكندريه موقف بجوار بورسعيد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 28106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويله عبده على على محمد -  25

  الطويله عبدالباعث زعتر/ بملك البحيرى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 4372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد عبدالسالم فوزى -  26

  غانم محمد عبدالسالم فوزى/  بملك الصيفر برية  غانم خليل عزبه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 31976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف راغب عادل هدير -  27

 يحى احمد عنايات/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى سعد توفيق -  28

  محمد مهدى سعد عادل/ بملك البحريه الزياتين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى سعد توفيق -  29

 محمد مهدى سعد/ بملك سالم سيدى مركز ـ الزياتين مقره كائن وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2016/10/18 بتاريخ 26216 رقم تحت ومقيد حجازى

،  العنوان تعديل تم 20190805 اريخت وفي 28208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مصطفى محمد اسامه رامى -  30

  غانم باهى عاصم/ بملك صادق السيد شارع ـ الغفران شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 26216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى سعد توفيق -  31

/ بملك البحريه الزياتين ـ سالم سيدى مقره كائن السيارات ومواتير غيار قطع تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  20198/5 بتاريخ 26216 تابع رقم تحت ومقيد محمد مهدى سعد عادل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 31977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصقر على سمير ابراهيم -  32

 صقر عبدالجليل على عطيات/ بملك الصرادوسى كنيسة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 31979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عيسوى محمد عدنان -  33

 الفقى محمد ظاهر سيف محمد/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 9122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالغفار عبده سامى -  34

 منيسى عبداللطيف حلمى/ بملك السمك سوق شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 31978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عمر محمد ياسر -  35

 ابوزيد عمر محمد الشحات/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 11504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور على محمود سعيد -  36

 عامر محمد عبدالنبى سعد/ بملك كنتاكى خلف ـ السنهورى ارض(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على محمد سناء -  37

 الفخرانى عبدالسالم عبدالستار خالد/ بملك الشهداء شبسا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 26731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى على عبدالعاطى عبده -  38

  الطنطاوى على عبدالعاطى عبده/  بملك عبدالعاطى عزبة ـ المرشد منية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا عبدالقادر محمد -  39

 عيد عبدالعظيم محمد محمود/ بملك مجر كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد درويش مصطفى ابراهيم محمد -  40

  درويش مصطفى ابراهيم وائل/ بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 تاريخ وفي 29391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  41

 (  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فتحى جمال عبدالرحمن -  42

  والقطرى احمد محمد محمود/ بملك الزيات مدحت شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 23466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنيت صادق جابر هبه -  43

 الدباح عبدالدايم هللا فتح محى الدين محى/ بملك المركز شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 5275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على صدقى عماد -  44

 صدقى وائل/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره كائن المواشى وتربية لتجارة حظيره/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/6 بتاريخ 5275 رقم تحت ومقيد خضر على

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 29391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد على الدين عالء على -  45

 عامه مقاوالت مكتب نشاط عن 2019/8/6 بتاريخ 8270 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف

  وتوريدات وانشاءات

 تاريخ وفي 29391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على دينال عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  46

 عن 2019/8/6 بتاريخ 8270 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806

  وتوريدات وانشاءات عامه مقاوالت مكتب نشاط

 تاريخ وفي 31982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عمر على عبدالسميع سعيد سالم)  السيارات لتجارة سعيد سالم -  47

 محمد/  بملك عباس منشأة طريق الزراعيه الهندسه جمعية بجوار ـ تيده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806

  كيالنى محمد الدين عصام

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر على عبدالسميع سعيد سالم -  48

  كيالنى محمد الدين عصام محمد/  بملك عباس منشأة طريق الزراعيه الهندسه جمعية بجوار ـ تيده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى على على احمد سعيده -  49

  سالم احمد احمد عبدالعزيز/ بملك ابوعلى محلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 5275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على صدقى عماد -  50

  خضر على صدقى وائل/ بملك مالك محلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 5275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على صدقى عماد -  51

 ومقيد خضر على صدقى احمد/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره كائن دواجن مزرعة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  1999/3/16 بتاريخ 5275 رقم تحت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم محمد الشحات باسم -  52

 القن محمد عبدهللا اسماعيل ايمان/  بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 31986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبده عبدالسميع محمد ايمان -  53

  ابوالعز مسعد عبدالعزيز مصطفى/  بملك الكبير الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد ابراهيم محمد -  54

 القاضى احمد فايزه/ بملك_  السالميه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخانكى عبدالكريم عاطف امينه -  55

 بسيونى اسماعيل محمد حسام/  بملك سالمه على عزبة_  السبعين_  شالما اصالح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوفى على راغب بشاير -  56

 زقيم سليم محمد ربيع/  بملك غنيمه ابو/ المستشفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين على جيهان -  57

 هاشم عبدالحميد هاشم مجدى/  بملك دمرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد رفعت محمد -  58

 غنيم يونس محمد رفعت منى/  بملك شرق قومسيون/ الصردى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد جمال محمد -  59

 مسعود محمد محمد على/  بملك جماجمون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحليم محمود ايمن -  60

 يوسف على فيوس محمد/  بملك هنداوى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار شحاته رمضان ايمان -  61

 زامل على محمد شريفه/  بملك دراز ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرضاوى حامد السعيد السيد -  62

 القرضاوى السيد حامد السعيد/ بملك سولاير عزبة المدينه سنهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالفتاح عبدالفتاح جمعه -  63

 عجميه اسماعيل احمد عزه/  بملك الناحيه داير شارع 9 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 31992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالجواد سعد عاطف نسرين -  64

 ابوخشبه عبده محمد العابدين زين/  بملك الشركة عزبة_  شابه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 31998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربع امين عبدالحميد محمد رضا -  65

  عبده حسينى على سناء/  بملك السخاوى قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 32000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدحدوح احمد على مختار على -  66

 غراب ابراهيم عبدهللا/  بملك مالك محلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 32001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار يوسف محمد عبدهللا -  67

 نصار يوسف محمد عبدهللا/ بملك االستاد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 32003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالمقصود محمد عبده -  68

  السقا ابوزيد محمد صبحيه/ بملك دياى محلة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 32002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد عباس ابراهيم احمد -  69

 عرابى بسيس امانه/ بملك يحى صبرى شارع ـ جدحرو حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 31999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابواليزيد حموده السيد -  70

 السيد زكى قطب رضا/ بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 12164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حسن ابراهيم ايهاب -  71

  حامد عبدالعزيز خالد عبدالعزيز/ بملك زعلوك عبده شارع 1 رقم(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 17515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالمجيد عبدالمجيد شعبان محمد -  72

 عبدالمطلب انور بهجات مروه/ بملك المدينه سنهور(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر هللا فتح على محمود -  73

  عبدالباعث محمود سلمى/ بملك كوزو عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد السيد فوزى -  74

 زياده محمود على فوزى/ بملك ابوزياده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 31576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدالرحمن محمد محمود عصام -  75

  غنيم عبدالرحمن محمد محمود عصام/  بملك البلد الصيفر غنيم عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالبديع وردانى الدين بهاء -  76

 الفقى محمد عبدالبديع وردانى /بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى عرجاوى عبدالفتاح عرجاوى -  77

 خطاب احمد سيد سعيد اشرف/ بملك االشراف منية ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال عبداللطيف سعد احمد -  78

  العباسى عبدالنبى عبدالحكيم/ بملك القضابه ترعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سعد محمد شعبان ابراهيم -  79

  مطاوع حسين حسن محمد/ بملك البلد الصيفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكريا احمد زكريا -  80

  رمضان احمد زكريا احمد/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 17515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالمجيد عبدالمجيد شعبان محمد -  81

 عبدالمطلب انور بهجات مروه/ بملك المدينه سنهور(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 17515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالمجيد عبدالمجيد شعبان محمد -  82

 ( عبدالمطلب انور بهجات مروه/ بملك المدينه سنهور ليصبح االخر الرئيسى المحل عنوان تعديل تم قد)  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماك حسن على شعبان -  83

  عبدالكريم الشافعى السيده/ بملك العجوزين ـ البالبسه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 20798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغوت عبدربه محمد وليد -  84

 برغوت محمد حبشى ابراهيم/  بملك ـ بحرى وقف ـ الهرده(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 29881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحالى مغازى سالم حمدى -  85

  عليبه محمد محمد السيد/ بملك قلين دسوق طريق ـ الشهداء شباس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر حسن محمد فتحى رضا -  86

 خاطر اسماعيل احمد احمد صبحى/ بملك بك محى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص احمد السيد الدين سيف -  87

 االبحر السيد على السيد/ بملك البلد الصيفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد الحنفى محمد نبيل -  88

  الدسوقى شعبان فرحات محمد/ بملك دحروج حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 32007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حمزه صالح حمزه -  89

  يوسف حمزه صالح محمد/ بملك خميس سد ـ القبليه العباسى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 30227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبده احمد محمد -  90

 عبده احمد/ بملك سالم سيدى مركز ابومساعد مقره كائن داخليه رحالت مكتب/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح بتاريخ  ،:   الـتأشير

  2019/8/19 بتاريخ 30227 تابع رقم تحت ومقيد بريقى بسيونى



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد محمد فهمى احمد -  91

 مندور يمابراه عطيات/ بملك عباس مسجد خلف ـ الحريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 23925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد السيد رضا -  92

  2019/8/19 ىبتاريخ 8281 رقم محو بأمر متكامله مقاوالت/  بنشاط االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه محمد عبدالمجيد اسماعيل -  93

  البنا فتحى احمد/ بملك اميرتى كوافير بجوار المشمس ميدان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 30227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبده احمد محمد -  94

  بريقى بسيونى عبده احمد/ بملك ابومساعد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 30227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبده احمد محمد -  95

 بريقى بسيونى عبده احمد/ بملك سالم سيدى مركز ابومساعد مقره كائن تصدير مكتب بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2018/10/30 بتاريخ 30227 رقم تحت ومقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبده السعيد محمد -  96

  سالم عبده سعيد عبدالناصر/ بملك دمنكه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهابط محمود محمد عبدالنبى -  97

 محمد اسماعيل محمد محمد/ بملك االعداديه ابيوقا مدرسة امام العام الطريق ابيوقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد رشاد مصيلحى احمد -  98

 عياد رشاد مصيلحى محمد/ بملك بريدعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمد درويش عبدالعال -  99

 ابوشهاوى مغازى جوده عبدالجواد/  بملك غنيمه ابو قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديهى على محمد رمضان وليد -  100

 كيالنى عبده محمود محمد/ بملك قبريط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 32018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى فوزى عزيز -  101

  ابراهيم محمد انور اشرف/ بملك عطيه نسيم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 31989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار شحاته رمضان ايمان -  102

 زامل على محمد شريفه/ بملك ابودراز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 31989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار شحاته رمضان ايمان -  103

 رقم تحت ومقيد زامل على محمد شريفه/ بملك فوه مركز ابودراز مقره كائن مقهى بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2019/8/7 بتاريخ 31989

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ محمد ابراهيم محمد -  104

 عبيه احمد فوزى سمير/ بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد عوض محمد -  105

 فيصل/ بملك سالم سيدى مركز البوصه ترعة دمرو مقره كائن ونجف سجاد بيع/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/20 بتاريخ 26568 تابع رقم تحت ومقيد عبدالحى عبدالمنعم

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار نصار عبدالعزيز محسن -  106

 نصار نصار عبدالعزيز عصام/ بملك الشهداء شباس ،   :الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب محمود عبدالرحمن عمر -  107

 الزيات محمد حسن نجات/  بملك مهدى معدية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن رجب سعد محمود -  108

  رجب سعد محمد/ بملك ابودنيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 31989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار شحاته رمضان ايمان -  109

 رقم تحت ومقيد زامل على محمد شريف/ بملك ابودراز مقره كائن قصب عصارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/20  بتاريخ 31989 تابع

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمجيد محمد عمر -  110

 عبدالفتاح عبدالخالق عبدالمجيد محمد/ بملك الشهداء شباس قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول السيد محمد هيسم -  111

 النحاس محمد عبدالحميد عبدالحميد/ بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد عوض محمد -  112

  عبدالحى عبدالمنعم فيصل/ بملك البوصه ترعة ـ دمرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 26568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد عوض محمد -  113

 رقم تحت ومقيد ابوحمامه هللا جاد محمد عوض/ بملك سالم سيدى مركز دمرو مقره كائن رئيسى محل ذكورللم ،:   الـتأشير

   2016/12/21 بتاريخ 26568

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 25310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى جبر ابراهيم حماده -  114

  2019/8/20بتاريخ 8286 رقم محو بأمر مجمده ولحوم اسما بيع/ بنشاط االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 20882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى جبر ابراهيم محمد -  115

 واعالف حبوب تجارة نشاط عن 2019/8/20 بتاريخ 8287 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 20882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى جبر ابراهيم محمد -  116

 عقارى وتسويق استثمار مكتب/  نشاط عن 2019/8/20 بتاريخ 8287 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

  عامه ومقاوالت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى صبحى هالل بسام -  117

 البدوى على صبحى ابراهيم/  بملك_  قبلى خليج البرايشه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى رمزى احمد صديق -  118

  السهيت عطيه عبدالمطلب حنان/ بملك مجر كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مازن امام السيد مصطفى -  119

  خطاب سيداحمد سعيد اشرف/ بملك طقبري ـ الخطاب بن ةعمر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اسماعيل محمد منى -  120

 سيف اسماعيل محمد منى/ بملك جماجمون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 32030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالسالم السيد ابراهيم -  121

 عبدالغفار فرج فرحات/ بملك المسيرى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر السيد السيد حماده -  122

 صقر مصطفى محمد/ بملك بحرى خليج ـ الزورات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليبه ابوالوفا السعيد منير -  123

 عليبه ابوالوفا السعيد عصام/ بملك الشهداء شباس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 15609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا بغدادى كمال محمد -  124

/ بملك سالم سيدى مركز دمرو مقره كائن السمكى االستزراع وتنمية الدارة مكتب/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/21 بتاريخ 15609 تابع رقم تحت ومقيد شتا بغدادى كمال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 25399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد محمد على على السيد -  125

/ بملك سالم سيدى مركز سدخميس مقره كائن كهربائيه مولدات وتجميع خراطه ورشة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/21 بتاريخ 25399 تابع رقم تحت ردادومقيد محمد على على السيد

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر على عبدهللا السيد فتحيه -  126

 ناصر محمد على محمد/  بملك_  ابطو/  باز عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعاطى احمد اسماعيل -  127

  الدابى محمد عبدالعاطى عارف/  بملك بركات فرش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر رمضان رمضان خيرى -  128

 عباس عمر رمضان رمضان/ بملك_  القبليه عباسى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 25399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد محمد على على السيد -  129

  رداد محمد على على السيد/ بملك سدخميس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 25399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد محمد على على السيد -  130

 سليمان فهمى صباح/ بملك سالم سيدى مركز سدخميس مقره كائن بتؤوليه مواد تجارة/ بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2016/4/17 بتاريخ 25399 رقم تحت ومقيد

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اسماعيل عبدالعال ميرفت -  131

 جنيدى محمود محمد سعد/  بملك_  البلد الصيفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك على محمد خالد -  132

 صقر هاشم ابراهيم هشام/ بملك ابودراز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخوات حامد عبدالعظيم ايمان -  133

  شقطايه محمد عصام/ بملك سدخميس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 15609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا بغدادى كمال محمد -  134

  شتا بغدادى كمال/ بملك دمرو ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 15609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا بغدادى كمال محمد -  135

 ومقيد شتا بغدادى كمال راجح/ بملك سالم سيدى مركز دمرو مقره كائن تصدير مكتب/ بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2008/12/22 بتاريخ 15609 رقم تحت

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى السيد حامد عبداالول محمود -  136

 الفقى السيد حامد عبداالول عالء/  بملك_  القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 32045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراسى احمد احمد احمد -  137

 مراسى احمد احمد ابراهيم/  بملك_  البرلس غرب_  الدولى الطريق رافد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 17116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد السيد رمزى -  138

 محمد السيد رمزى احمد/ بملك_  الشون ـ مريكب ابو عزبه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 32047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابوالمكارم محمد احمد -  139

 السمادونى محمد قدرى محمد/  بملك سنديون ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصير احمد حمدى طارق -  140

 صقر عوض عباس عوض سلمى/  بملك  العلوى الكوبرى طريق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 32050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطاح عبدالرحمن محمد عبدالرحمن -  141

  اسماعيل محمد محمد احمد/ بملك دحروج ـ اكتوبر 6 شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 32048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حجازى احمد حجازى باسم -  142

 حجازى خطاب فهيم خطاب/ بملك مهدى معدية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 32049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالقوى فؤاد محمد بدريه -  143

 ابراهيم عبدالقوى ابراهيم عبدهللا/ بملك شابه ـ عبدالاله عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصير احمد حمدى طارق -  144

 سلمى/ بملك العلوى الكوبرى طريق دسوق مقره كائن سيارات معرض بنشاط للقيد تابع فرع محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/8/22 بتاريخ 26600 تابع رقم تحت ومقيد صقر عوض عباس عوض

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 1271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عبدالعزيز محمد عبدالرازق -  145

 الجيار عمر اسماعيل/  بملك الجمال  شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 1271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عبدالعزيز محمد عبدالرازق -  146

  اخر رئيسى محل ليصبح الفرع المحل تعديل تم قد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل محمد فهمى هدير -  147

 سعيد محمد ممدوح مصطفى/ بملك قبريط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسوى السيد احمد -  148

 شحاته محمد عيسوى السيد/  بملك_  العيسويه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 18653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل محمد عبدالرؤف احمد -  149

  جميل محمد عبدالرؤف خالد/  بملك الشهداء شباس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوى برهامى رزق محمد -  150

 المعناوى برهامى رزق امل/  بملك قبريط قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور راشد ابراهيم محمد -  151

 ظافر محمد احمد منديه/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم -  152

  زناته محمد باسم بدر مصطفى/ بملك العام المستشفى شارع 23 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد -  153

 متولى ابوالعزم عبدالعاطى عامر/  بملك_  غالى عزبه_  القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى حسن رمضان سعد مدحت -  154

 جاويش بيومى محمد زبيده/  بملك جاويش عزبة ـ ابومندرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على غازى رضا -  155

  شمردن محمد جالل سوسو/ بملك البلد الصيفر ـ محرم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 32057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم عبداللطيف عبدالمهيمن احمد -  156

  نعيم عبداللطيف عبدالمهيمن محمد/ بملك ابودنيا ،:   شيرالـتأ 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

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 22277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح على محمد محمد اياد -  157

 مصباح على محمد محمد اياد/ بملك شابه قريه ـ ابوالعنين(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 32060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عبدالحميد عبدالمعطى محمد محمود -  158

 باشا محمود فتحى عبدالمحسن فتحى/  بملك رياض عبدالمنعم شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 24853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب على الدين شهاب رضا -  159

  ابراهيم على الدين شهاب مصطفى/ بملك السلقا(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 17721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب شفيق احمد نبيل عالء -  160

 سعيد محمد عبدالغفار فاروق/ بملك النيل كورنيش شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 17721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب شفيق احمد نبيل عالء -  161

 نبيل/ بملك للزوايا عيون خلف الجيش شارع دسوق مقره كائن متكامله مقاوالت/ بنشاط رئيس محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 2010/11/9 بتاريخ 17721 رقم تحت ومقيد شفيق احمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 32061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغمرى محمد فتحى عالء -  162

  الجدى محمد شلبى عامر/  بملك_  المرشد منية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 32064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وىالشنا حسين محمد محمود احمد -  163

 غانم حسن حسن احمد عالء/ بملك ابوغانم ـ الصيفر برية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 25905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى موسى عبدالعال كامل محمد هبه -  164

 الزغبى محمد عبداللطيف احمد/  بملك المعلمين تقسيم(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 32062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد محمد صابر -  165

 عجيز احمد زكى رضا/  بملك عجيز برج_  الصفا حديقه امام الجيش شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 17721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب شفيق احمد نبيل عالء -  166

 فاروق/ بملك النيل كورنيش شارع دسوق مقره كائن سيارات تاجير مكتب/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 2019/8/26 بتاريخ 17721 تابع رقم تحت ومقيد سعيد محمد عبدالغفار

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 32063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالعزيز سمير عالء -  167

 صالح محمد عبدالعزيز سمير/ بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 22630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوسه عبدالحليم حسن حسن -  168

  السيد محمد السيد احمد نوال/ بملك  القديم المستودع بجوار الملح شباس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 29495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  169

 ممدوح حياة/ بملك دسوق مركز النوايجه مقره كائن كاوتش وتجارة زيوت تغير/ بنشاط رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/8/27 بتاريخ 29495 تابع رقم تحت ومقيد ابراهيم لطيف

 32066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف الشحات معوض يوسف عبدهللا( السيارات لتجارة ابويوسف معرض)  -  170

 محمد جمال/ بملك طلبه كوبرى بجوار عباس منشاة طريق ـ تيدا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي

  كيالنى

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 29495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  171

  ابراهيم لطيف ممدوح حياة/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 29495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  172

 دسوق مركز النوايجه مقره كائن وكاوتش سيارات واكسسوارت غيار قطع تجارة/ بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

  2018/6/3 بتاريخ 29495 رقم تحت ومقيد ابراهيم محمد على هللا فتح/ بملك



 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

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 32065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد مصطفى اميره -  173

  الخبيرى عبدالوهاب عطيه محرم/ بملك زيد عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد عبدالرازق عبدالرازق احمد -  174

  عطا رجب عبدالنبى محمد ممدوح بسمه/  بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود رمضان محمد سحر -  175

  السيد محمد ابراهيم صبحى محمد/ بملك الشون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 23389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمود محمد امل -  176

 بقـاله مخزن نشاط عن 2019/8/28 بتاريخ 8313 رقم حوم بأمر الفرع شطب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم فتحى عمرو -  177

 عتمان ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز/  بملك العسكرى شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى عبدالمجيد محمد محمود محمد -  178

 الطبالوى عبدالمجيد محمد محمود/ بملك الحيطه عزبة ـ المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 18697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر رجب ابراهيم صبرين -  179

 حمد يوسف محمد يوسف/  بملك الملح شباس/  النص كوم(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد عبدالرازق عبدالرازق حسن -  180

  الدين بهى محمد السيد محمد رضا/  بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوراضى السيد كمال شرين -  181

  القطرى احمد محمد عادل/ بملك الزيات مدحت شارع 30 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 32069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيم محمد عبدالرحمن رمضان -  182

 الزعيم محمد عبدالرحمن محمد/ بملك_  القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 32076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنانى السيد عبدالنبى سعيد -  183

 ابوالعالبردان محمود رمضان ايمان/ بملك النيل جسر شارع شمشيره ،:   ـتأشيرال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 24849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوودن عبدالحميد طه محمد -  184

 ابراهيم على ساميه/ بملك  دسوق مركز شابه العتيقى مقره كائن كريم ايس مصنع/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/29 بتاريخ 24849 تابع رقم تحت ومقيد متولى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 11162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه مرسى محمد محمد -  185

  الهلباوى فهمى الشيخ مصطفى/ بملك الموظفين تقسيم 56 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 24849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوودن عبدالحميد طه محمد -  186

  متولى ابراهيم على ساميه/ بملك شابه ـ العتيقى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 24849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوودن عبدالحميد طه محمد -  187

 تحت ومقيد العتيقى عبدالقوى محمود/ بملك شابه العتيقى مقره كائن غذائيه مواد تجاة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2016/1/24 بتاريخ 24849 رقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 11162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه مرسى محمد محمد -  188

 56 مقره كائن منزليه ادوات وتجارة وتصدير واستيراد كهربائيه اجهزه تجارة/  بنشاط للقيد تابع فرع محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/8/29 بتاريخ 11162 تابع رقم تحت ومقيد الهلباوى فهمى الشيخ مصطفى/ بملك الموظفين تقسيم

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20190801 تاريخ وفي 9374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب الفاضلى محمد فهمى مصطفى(  الى تعدل)  -  1

 التصدير وعموم ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط

،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 9374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفاضلى محمد فهمى مصطفى(  من تعدل)  -  2

 التصدير وعموم ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 9122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالغفار عبده سامي -  3

 محمول اجهزة تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 30450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود فوزى على عمرو -  4

 الطازجه االسماك لبيع حلقة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 9122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالغفار عبده سامى -  5

 سيارات غيار قطع تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 19638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد هللا جاد محمد ايمن -  6

 العامه والمقاوالت تجاريه وتوكيالت التصدير عموم مكتب(  الى تعدل) 

 تاريخ وفي 29391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  7

 وتوريدات وانشاءات عامه مقاوالت مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806

 تاريخ وفي 29391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بدر محمد على الدين عالء على)  فودز بدر(  الى تعدل)  -  8

 ومشروبات غذائيه مواد وتوزيع تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 29391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد على الدين عالء على -  9

 ومشروبات غذائيه مواد وتوزيع تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 30846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لولو محمد فاروق عبدالمجيد -  10

 السمكيه المزارع وتمويل وامداد طازجه اسماك بيع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 24731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصوره السيد عبدالدايم ليلى -  11

 بقـالـه(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهيكل يوسف محمد محمد -  12

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد على مصطفى محمد -  13

 االدوية فيماعدا الغير لدى وتصنيع ومطهرات غذائيه ومكمالت تجميل مستحضرات وتوزيع تجارة(  الى تعدل:  )التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 22237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد السيد محمد السيد يمكر -  14

 كريم ايس مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 31890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش عبدالمعطى محمد هشام -  15

 . والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما استيراد(  اضافه:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 3936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالخالق محمد رمضان -  16

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير



 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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 12164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حسن ابراهيم ايهاب -  17

 محمول اكسسوار(  اضافه:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 14167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر احمد سيد السيد السيد -  18

 وتموين بقـالـه(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اسماعيل محمد منى -  19

 بقـالـه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 20278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالغنى محمد جعفر احمد -  20

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب( الى تعدل:  ) التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبده السعيد محمد -  21

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عموم(  اضافه) 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 22676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك محمد السيد هاشم -  22

 ( الملح عدا فيما)  غذائيه مواد تعبئة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد السيد رمزى -  23

 موبيليا تصنيع ورشه(   الى تعدل:  ) التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 17125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى حسن نصرالدين خيرى هانى -  24

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 14775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويد محمود ابراهيم سنيوره -  25

 ارز فراكة(  اضافه:  ) التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 15609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا بغدادى كمال محمد -  26

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل) 

،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 1271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عبدالعزيز محمد عبدالرازق -  27

 ميكانيكيه اخشاب تشكيل ورشة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 1271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عبدالعزيز محمد عبدالرازق -  28

 اخشاب تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل(   الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 22277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح على محمد محمد اياد -  29

 كريم ايس مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 29985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم عرجاوى حمدى -  30

 غذائيه مواد وتغليف تعبئة(  الى تعدل:  ) التأشير

 النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 25905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى موسى عبدالعال كامل محمد هبه -  31

 كهربائيه مصاعد وصيانة وتركيب توريد(  الى تعدل:  ) التأشير وصف، 

،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 29495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  32

 وكاوتش سيارات واكسسوارت غيار قطع تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 22630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوسه عبدالحليم حسن حسن -  33

 المجمده والدواجن اللحوم وتعبئة تصنيع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 18697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر رجب ابراهيم صبرين -  34

 مبيدات تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير



 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،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 21050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرف حسن محمد حاتم -  35

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  مالبس مصنع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 13459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أمين ابواليزيد جمال السيد -  36

 وانتيكات تحف(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 17508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مرشدى المنصف عبد على -  37

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع يلتعد تم20190805 تاريخ وفي 31975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه حسين عبدالستار السيد محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين على جيهان -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد رفعت محمد -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر هللا فتح على محمود -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب محمود عبدالرحمن عمر -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 26600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصير احمد حمدى طارق -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 32050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطاح عبدالرحمن محمد عبدالرحمن -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 17721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب شفيق احمد نبيل عالء -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم سالم ابراهيم -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 5275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على صدقى عماد -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 31999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابواليزيد حموده السيد -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ محمد ابراهيم مدمح -  12

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراسى احمد احمد احمد -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى حسن رمضان سعد مدحت -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم فتحى عمرو -  15

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى عبدالمجيد محمد محمود محمد -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبده عبدالسميع محمد ايمان -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد ابراهيم محمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى فوزى عزيز -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 31989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار شحاته رمضان ايمان -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 32047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابوالمكارم محمد احمد -  21

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 24849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوودن عبدالحميد طه محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى صابر محمد نجاتى ابراهيم -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد جمال محمد -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 32003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالمقصود محمد عبده -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سعد محمد شعبان ابراهيم -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخوات حامد عبدالعظيم ايمان -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 15609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا بغدادى كمال محمد -  30

 خاص: التأشير



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على غازى رضا -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشامه نافع محمد هبه -  32

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 32002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد عباس ابراهيم احمد -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالبديع وردانى الدين بهاء -  34

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى عرجاوى عبدالفتاح عرجاوى -  35

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال عبداللطيف سعد احمد -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمجيد محمد عمر -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك على محمد خالد -  38

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 32060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عبدالحميد عبدالمعطى محمد محمود -  39

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف راغب عادل هدير -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 26216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مهدى سعد توفيق -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحليم محمود ايمن -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار شحاته رمضان ايمان -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديهى على محمد رمضان وليد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن رجب سعد محمود -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 29495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى محمد يحى الغباشى شريف -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 32065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد مصطفى اميره -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالرحيم محمد كوكب -  48

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فتحى جمال عبدالرحمن -  49

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرضاوى حامد السعيد السيد -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه محمد عبدالمجيد اسماعيل -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 30227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبده احمد محمد -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر رمضان رمضان خيرى -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوى برهامى رزق محمد -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 32076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنانى السيد عبدالنبى سعيد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعريضه كامل سيداحمد محمد -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليحه سعد سعيد خميس سعد -  57

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد درويش مصطفى ابراهيم محمد -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالفتاح عبدالفتاح جمعه -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماك حسن على شعبان -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 25399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد محمد على على السيد -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسوى السيد احمد -  62

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد عبدالرازق عبدالرازق حسن -  63

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  كةالشر نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك حسين يحى رفعت اسماعيل -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عيسوى محمد عدنان -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدهللا عبدالقادر محمد -  66

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى رمزى احمد صديق -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مازن امام السيد مصطفى -  68

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليبه ابوالوفا السعيد منير -  69

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 32062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد محمد صابر -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوراضى السيد كمال شرين -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيم محمد عبدالرحمن رمضان -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى محمود ابراهيم رشدى -  73

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصقر على سمير ابراهيم -  74

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 32001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار يوسف محمد عبدهللا -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد رشاد مصيلحى احمد -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمد درويش عبدالعال -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعاطى احمد اسماعيل -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 32061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغمرى محمد فتحى عالء -  79

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 11162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه مرسى محمد محمد -  80

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده فتوح طاهر اسماء -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 31978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عمر محمد ياسر -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على محمد سناء -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد محمد فهمى احمد -  84

 خاص: التأشير 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اسماعيل محمد منى -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالسالم السيد ابراهيم -  86

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 32063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالعزيز سمير عالء -  87

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190802 تاريخ وفي 32075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سعيد عدلى خاطر ايناس -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف موسى عبدالمعتمد ايمن -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد حمدان محمد -  90

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالجواد سعد عاطف نسرين -  91

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد الحنفى محمد نبيل -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حمزه صالح حمزه -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر السيد السيد حماده -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 32048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حجازى احمد حجازى باسم -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 32049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالقوى فؤاد محمد بدريه -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السهيلى ابراهيم عباس ابوالسعود -  97

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخانكى عبدالكريم عاطف امينه -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 31994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوفى على راغب بشاير -  99

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد السيد فوزى -  100

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار نصار عبدالعزيز محسن -  101

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى السيد حامد عبداالول محمود -  102

 خاص: التأشير وصف، 



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور راشد ابراهيم محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

 32066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف الشحات معوض يوسف عبدهللا( السيارات لتجارة ابويوسف معرض)  -  104

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى عبدالحميد السيد احمد -  105

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 31961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرضاوى السيد حامد السيد احمد -  106

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 19866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد ابراهيم احمد سوزان -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكريا احمد زكريا -  108

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبده السعيد محمد -  109

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 32021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهابط محمود محمد عبدالنبى -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى صبحى هالل بسام -  111

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 32064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى حسين محمد محمود احمد -  112

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخلعى مصطفى محمد عباس عادل اسالم -  113

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 31998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربع امين عبدالحميد محمد رضا -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 32000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدحدوح احمد على مختار على -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر حسن محمد فتحى رضا -  116

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 32015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص احمد السيد الدين سيف -  117

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر على عبدهللا السيد فتحيه -  118

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل محمد فهمى هدير -  119

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 31970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى السيد الشحات محمد -  120

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 31982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عمر على عبدالسميع سعيد سالم)  السيارات لتجارة سعيد سالم -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر على عبدالسميع سعيد سالم -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 31984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى على على احمد سعيده -  123

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 32026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول السيد محمد هيسم -  124

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 26568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد عوض محمد -  125

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 32044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اسماعيل عبدالعال ميرفت -  126

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 32057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم عبداللطيف عبدالمهيمن احمد -  127

 خاص: التأشير وصف، 

 تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد عبدالرازق عبدالرازق احمد -  128

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 32073   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، مسعود رمضان محمد سحر -  129

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعموم االرز لضرب اجياد(  الى تعدل: ) الى 9374 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

   التصدير

        سى ال ال اريبيانز استار(  الى تعدل: ) الى 21386 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  2

STAR ARABIANS L L C   

 المواد لتعبئة االخالص(  الى تعدل: ) الى 23614 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  3

   الغذائيه

 للتوريدات ميديكال الهدى(  الى تعدل: ) الى 31637 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  4

   العموميه



 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

   حالوه احلى(  الى تعدل: ) الى 31014 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  5

   سرفيس الترا(  الى تعدل: ) الى 17868 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  6

 لعموم الخير سنابل(  الى تعدل: ) الى 19638 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  7

   العامه والمقاوالت التجاريه والتوكيالت التصدير

   االعالف لتجارة االمانه(  الى تعدل: ) الى 19501 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  8

 المصريه جاكو مؤسسة(  الى تعدل: ) الى 24079 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  9

   والتصدير لالستيراد

   االعالف لدش االمانه(  الى تعدل: ) الى 19501 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  10

 الصباح نور مضرب(  الى تعدل: ) الى 26731 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  ختاري فى  ،  -  11

   االرز لضرب

   الزهداء(  الى تعدل: ) الى 28650 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  12

 لالستيراد هورس جولدن(  الى تعدل: ) الى 31890 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتصدير

   المكتبيه لالدوات مكانك(  الى تعدل: ) الى 29725 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  14

   المراتب لتصنيع تاكى(  الى تعدل: ) الى 27016 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  15

 لالستيراد اليقين(  الى تعدل: ) الى 32020 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  16

   والتصدير

   الغذائيه المواد لتعبئة بكه(  الى تعدل: ) الى 22676 برقم دةالمقي الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  17

 MAC   سوفت ماك(  الى تعدل: ) الى 23040 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  18

SOFT الكمبيوتر لخدمات   

 للتوريدات Life مكتب(  الى تعدل: ) الى 31769 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  19

   العموميه

 دى كريم ايس مصنع(  الى تعدل: ) الى 22277 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  20

   حكايه

 وتغليف لتعبئة الحريه(  الى تعدل: ) الى 29985 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  21

   الغذائيه المواد

 up to)   سكاى تو اب(  الى تعدل: ) الى 25905 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  22

sky -- u.t.s   ) 

 وتعبئة لتصنيع التركى(  الى تعدل: ) الى 22630 برقم المقيدة ةالشرك اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  23

   المجمده والدواجن اللحوم

   للدواجن الجامع(  الى تعدل: ) الى 23268 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  24

   المطابخ لتجارة االيطالى(  الى تعدل: ) الى 7090 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  25



 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

 لالستيراد سالمه(  الى تعدل: ) الى 21897 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  26

 (   سالمه محمد قطب عقل محمد)  والتصدير

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   6397:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها النجار احمد السيد هناء   - 1

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تعديل تم 20190801،   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكاه سعد على الواحد عبد محمد اسامه -  1

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

   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركـاه سعد على دالواحدعب محمد اسامه(  الى تعدل)  -  2

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190801،

 تعديل تم 20190801،   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكاه سعد على الواحد عبد محمد اسامه -  3

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

   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركـاه سعد على عبدالواحد محمد اسامه(  الى تعدل)  -  4

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190801،

 رأس تعديل تم 20190806،   تاريخ وفي 11733، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه موسى احمد محمد محمد -  5

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

 رأس تعديل تم 20190806،   تاريخ وفي 11733، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه موسى احمد محمد محمد -  6

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اسامه والشريك صالح حمود السيد جمال خالد وللشريك له  شريك و مدير  تضامن شركة  دراج محمد ابراهيم السيد احمد -  1

 الشركه اغراض لتحقيق السلطات كافه ولهم الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق منفردون او مجتمعون سعد على عبدالواحد محمد

 واقتراض اعتمادات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وحده(  صالح حمود السيد جمال خالد) وللشريك االدارية

 ، 0(  الخولى محمد محمود عصام)  للطرف منقول فقط الفنيه االداره وحق الشركه شيكات وصرف الشركه عنوان وتحت بإسم

 13688   برقم    20190801:  تاريخ

 اسامه والشريك صالح حمود السيد جمال خالد وللشريك له  شريك و مدير  تضامن شركة  دراج محمد ابراهيم السيد احمد -  2

 الشركه اغراض لتحقيق السلطات كافه ولهم الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق منفردون او مجتمعون سعد على عبدالواحد محمد

 واقتراض اعتمادات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وحده(  صالح حمود السيد جمال خالد) وللشريك االدارية

 ، 0(  الخولى محمد محمود عصام)  للطرف منقول فقط الفنيه االداره وحق الشركه شيكات وصرف الشركه عنوان وتحت بإسم

 13688   برقم    20190801:  تاريخ

 اسامه والشريك صالح حمود السيد جمال خالد وللشريك له  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراج محمد ابراهيم السيد احمد -  3

 الشركه اغراض لتحقيق السلطات كافه ولهم الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق منفردون او مجتمعون سعد على عبدالواحد محمد

 واقتراض اعتمادات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وحده(  صالح حمود السيد جمال خالد) وللشريك االدارية

 ، 0(  الخولى محمد محمود عصام)  للطرف منقول فقط الفنيه االداره وحق الشركه شيكات وصرف الشركه عنوان وتحت بإسم

 13688   برقم    20190801:  تاريخ

 اسامه والشريك صالح حمود السيد جمال خالد وللشريك له  شريك و مدير  بسيطة توصية  دراج محمد ابراهيم السيد احمد -  4

 الشركه اغراض لتحقيق السلطات كافه ولهم الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق منفردون او مجتمعون سعد على عبدالواحد محمد

 واقتراض اعتمادات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وحده(  صالح حمود السيد جمال خالد) وللشريك االدارية

 ، 0(  الخولى محمد محمود عصام)  للطرف منقول فقط الفنيه االداره وحق الشركه شيكات وصرف الشركه عنوان وتحت بإسم

 13688   برقم    20190801:  تاريخ

 محمد اسامه والشريك صالح حمود السيد جمال خالد وللشريك له  شريك و يرمد  تضامن شركة  صالح حمود السيد جمال خالد -  5

 الشركه اغراض لتحقيق السلطات كافه ولهم الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق منفردون او مجتمعون سعد على عبدالواحد

 واقتراض اعتمادات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وحده(  صالح حمود السيد جمال خالد) وللشريك االدارية

 ، 0(  الخولى محمد محمود عصام)  للطرف منقول فقط الفنيه االداره وحق الشركه شيكات وصرف الشركه عنوان وتحت بإسم

 13688   برقم    20190801:  تاريخ

 محمد اسامه والشريك صالح حمود السيد جمال خالد وللشريك له  شريك و مدير  تضامن شركة  صالح حمود السيد جمال خالد -  6

 الشركه اغراض لتحقيق السلطات كافه ولهم الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق منفردون او مجتمعون سعد على عبدالواحد

 واقتراض اعتمادات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق وحده(  صالح حمود السيد جمال خالد) وللشريك االدارية
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