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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  

 

 عن 27816 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي شحاته محمد ابراهيم محمد -  1

 عبدالدايم كامل شعبان/  بملك - الجديده المنشيه - الصيدلية شارع:  بجهة ، عجين من حلوي

 ، ماركت سوبر عن 27828 برقم 20190807 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم ابراهيم خليل عزة -  2

 حجاج علي محمد/  بملك الجمهوريه شارع من عفان بن عثمان شارع:  بجهة

 بيع عن 27830 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعزيز عبدالحميد اشرف -  3

 عبدالقوي عبدالمنعم القوي عبد/  بملك اشو كوم - المراعوه:  بجهة ، موتسيكالت غيار قطع

 بقاله عن 27782 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسي عبدهللا احمد عبدالعزيز منال -  4

 محمد ابراهيم مصطفي/  بملك البريد مكتب بجوار - العكريشه - الجراج شارع:  بجهة ،

 حظيرة عن 27843 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفي فتحي عالء -  5

 دياب محمد مصطفي فتحي/  بملك اشو كوم - االرمل عزبة:  بجهة ، مواشي

 مركز عن 27838 برقم 20190815 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجاج ابراهيم عطيه سعد اشرف -  6

 ابراهيم عطيه سعد/  بملك سعيد بور شارع:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص علي الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما)  ركمبيوت

 عجاج

 عن 27864 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدالقادر عطيه ناجي علي -  7

 طايل عبدالرؤوف عبدالهادي احمد/  بملك الوسطانيه-المدرسه:  بجهة ، محمول اكسسوار

 ورشه عن 27784 برقم 20190804 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشبيشي محمد عبدالحميد مسعود -  8

 - عبدالحليم عبداللطيف محمد/  بملك سليم كفر - الجديده المنشية:  بجهة ، جبس ديكور

 معرض عن 27798 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل بسيوني اسماعيل رمضان -  9

 البنا اسماعيل محمد سعاد/  بملك الزنط قرية:  بجهة ، سيارات

 عن 27805 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد رمضان عبدالسالم كريم -  10

 شعبان عوض فاتن/  بملك عزب االربع:  بجهة ، عربي تنجيد

 عن 27815 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطير محمد عبدالحميد سمير محمد -  11

 غنيم سالم السيد سعيد/  بملك خالد عزبة:  بجهة ، رياضي جيم

 تعبئة عن 27855 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار عبدالرازق عبدالجواد مروة -  12

 حسين يوسف ضيف صبري/  بملك مهنا حلمي عزبة المحار:  بجهة ، منظفات

 عن 27862 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمراوي محمد عباس مختار محمد -  13

 الحمراوي محمد عباس مختار/  بملك الوكيل - التعليميه االداره امام:  بجهة ، عالفة تجارة

 عن 27791 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد محمد اسماعيل بدر ابراهيم -  14

 العبد محمد محمد اسماعيل بدر/  بملك الجديده السكة:  بجهة ، انشاءات عموميه مقاوالت

 ، جزاره عن 27800 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد احمد حسن محمد -  15

 حسن محمد احمد حسن/  بملك الرزق شارع السالم حاره:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 27813 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام موسي دسوقي هللا نعمه -  16

 عزام دسوقي هللا نعمه مسعود/  بملك قافله:  بجهة ، بالداخل مقاوالت عمال توريد

 مواشي تربية عن 27856 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدهللا فرج محمد -  17

 غيث عطيه عبدهللا فرج عاطف/  بملك الياسينية ابوخطيب:  بجهة ، االلبان النتاج

 27861 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور محمد منصور رمضان مصطفي -  18

 متولي علي محمد عالم/  بملك التمامه النص كوم العمومي:  بجهة ، مكتبه عن

 عن 27860 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريف احمد محمد ابواليزيد دعاء -  19

 يحيى محمود جالل/  بملك التمليك - الجزيره سنترال بجوار السادات انور شارع:  بجهة ، وفاكهة خضار

 حظيرة عن 27874 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد علي عبيد احمد ابراهيم -  20

 عبيد علي عبيد احمد/  بملك 3/ 10 ابيس:  بجهة ، والبان تسمين مواشي

 27808 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عبدالرحيم عبدالجواد عبدالستار -  21

 - محمود رحيل محمود خميسة/  بملك 4/ 4 ابيس:  بجهة ، نجاره ورشة عن

 عن 26889 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف عبدهللا براني هللا ضيف -  22

 معروف عبدهللا براني/  بملك التحرير-الجامع عزبة:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 26889 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف عبدهللا براني هللا ضيف -  23

/  بملك العام الطريق بجوار كوامبو وبالعنوان جنيه 12000 مال وراس غيار قطع بنشاط -الرئيسي:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 مصطفى حسين ناجى خضره

 ، بقاله عن 27778 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد فرغلي حسن محمد -  24

 بصفته فرغلي حسن محمود/  بملك الدين صالح شارع:  بجهة

 حظيرة عن 27869 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين رزق ابراهيم سحر -  25

 حميده جمعه سليمان صبري/  بملك العرقوب:  بجهة ، مواشي

 عن 27882 قمبر 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   البلحي حسن سعد رفاعي احمد -  26

 . خضرجي البلحي حسن سعد/  بملك العكريشة:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت مكتب

 عن 27891 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم -  27

 عبدالوهاب محمد ابراهيم محمد/  بملك بسيوني منشية ابورابح عزبة:  بجهة ، مواشي حظيرة

 عن 27785 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلي ابراهيم عطيه محمد عطيه -  28

 ابوعلي ابراهيم عطيه محمد السيد/  بملك - صيره:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 عن 27804 برقم 20190805 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس ابراهيم عوض ياسين محمود -  29

 سليمان محمد المعطي عبد محمود وليد/  بملك انطونيادس - النعيم عبد شارع:  بجهة ، متكامله عموميه مقاوالت مكتب

 عن 27850 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زخاري جادالرب غطاس عاطف -  30

 زخاي جادالرب غطاس/ بملك غازي سيدي - العمومي ابوالمطامير كفرالدوار طريق:  بجهة ، ومجوهرات مصوغات

 عن 27814 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي خليفه اسماعيل رمضان وائل -  31

 علي خليفه اسماعيل رمضان/  بملك ابوقير ق - شعلة يوسف عزبة:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة

 عن 27842 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي محمد مرسي محمد ابراهيم -  32

 محمد محمد عادل ايمن/  بملك اشو كوم - عوض كامل ع:  بجهة ، وتسمين البان مواشي حظيرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 27853 برقم 20190821 فى قيد ، 1200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبي عبدالجواد فوقي عبير -  33

 عالم عبدالنبي متولي محمود/  بملك البسلقون:  بجهة ، مواشي حظيرة

 مكتب عن 27852 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك عبدالقوي منصور محمود -  34

 بريك عبدالقوي منصور/  بملك خليفه عزبة دفشو:  بجهة ، مقاوالت

 معرض عن 27870 برقم 20190825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حافظ فايز محمد -  35

 محمد حافظ الحميد عبد احمد/  بملك خميس كوبري بجوار:  بجهة ، ناريه ودراجات سيارات

 عن 27872 برقم 20190825 فى قيد ، 25000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  حصاوي عبدالمسيح شحاته مالك -  36

 بشاي جرجس ميخائيل فيكتور/  بملك للسيراميك المظلوم مخزن امام المصانع طريق الخضره نوبار:  بجهة ، دواجن مزرعه

 مكتب عن 27822 برقم 20190807 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد عبدالستار مصطفي -  37

 حسن محمد ابراهيم محمود/  بملك عتمان ع:  بجهة ، المياه فالتر

 عن 27827 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هناوه عبدالحميد عبدالجواد عبدالحميد -  38

 عبدالحميد عبدالجواد سعد/  بملك غطاس بركة - عيسي سيدي:  بجهة ، متكامله عموميه مقاوالت مكتب

 ادوات عن 27839 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنهوري محمد محمد محمد -  39

 احمد عبدالرحيم كمال محمد احالم/  بملك الرزق شارع:  بجهة ، منزلية

 حظيرة عن 27844 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطقاط حسين محمد علي -  40

 راغب توفيق محمد سامية/  بملك اشو كوم:  بجهة ، وتسمين البان مواشي

 مدشة عن 27846 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هواش محمد احمد عيد عبدهللا -  41

 هواش محمد احمد عيد محمد/  بملك دفشو الكراكول:  بجهة ، حبوب

 تجارة عن 27854 برقم 20190821 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسيح بطرس فوزي فادي -  42

 يونس حسين مجدي علي/ بملك حرب طلعت شارع المصنوعات بيع شارع من متفرع ثروت شارع:  بجهة ، منزلية ادوات

 محطة عن 27876 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحجازي محمد محمود هاني -  43

 ابوزيد يس مصطفي/  بملك البركة كوم - الدوار ع:  بجهة ، التصدير وعموم وتوريداتها الزراعية الحاصالت وتجهيز وتعبئة فرز

 مكتب عن 27799 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافي رضا محمد وفاء -  44

 احمد عبدهللا عبدالمعطي عبدهللا/  بملك المحكمه شارع من الفراكه شارع خالد ع:  بجهة ، داخليه رحالت

 ، مكتبه عن 27806 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي علي السيد وردة -  45

 - رمضان حسن ابراهيم/  بملك ابوقير ق - عرابي طةنق بجوار - السوق شارع:  بجهة

 مكتب عن 26756 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غندور بخيت كمال شنوده -  46

 بخيت كمال جرجس/  بملك النوباريه غرب- االول السكني الحي 351 رقم قطعه- النوباريه:  الرئيسي:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت

 . عزوز

 مكتب عن 26756 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غندور بخيت كمال شنوده -  47

 . عزوز بخيت كمال جرجس/  بملك النوباريه غرب األول السكني الحي 351 رقم العقار - النوباريه:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت

 طحين ماكينة عن 27812 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قراعه احمد بدوي -  48

 عرمش عبدالقادر احمد سعيد/  بملك حسني عزبة - الهلباوي منشاه:  بجهة ، ارز وفراكه

 بقالــة عن 27821 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   جويده عباس عوض مصطفى -  49

 . محمد عبده حامد عبدهللا/ بملك دفشو - ابونعيجة قرية:  بجهة ،



 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

 مكتب عن 27823 برقم 20190807 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمود بخاطرو رحاب -  50

 حسان محمد حامد صبحي/  بملك البحري النشو:  بجهة ، تكييفات وصيانة بيع

 حظيرة عن 27837 برقم 20190815 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلقاس يوسف سعيد فتحي -  51

 عبدهللا علي عبدالمولي مرفت/  بملك الوسطانية:  بجهة ، مواشي

 عن 25363 برقم 20190820 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  52

 مبروك عبدالصادق بشير/بملك الحاجر - غازي سيدي:  بجهة ، مواشي حظيرة

 عن 25363 برقم 20190820 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  53

 قسم بجوار لمحطها شارع بالعنوان جنيه 50000 ماله وراس  عموميه مقاوالت مكتب  بنشاط الرئيسي:  بجهة ، مواشي حظيرة

 شحاته اسماعيل عبدالحي/  بملك غازي سيدى شرطة

 تجارة عن 27373 برقم 20190821 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوح عبدالصبور محروس محمد -  54

 نوح عبدالصبور محروس/  بملك الفرج كوم:  بجهة ، اسمنت

 مالبس تجارة عن 27787 برقم 20190804 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جابر فراج عادل -  55

 - احمد جابر فراج/  بملك شحاته سيدي - الكمورة:  بجهة ، جاهزة

 عن 27807 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغراوي علي عبدالفتاح علي محمد -  56

 عطيه هليل علي ابراهيم/  بملك التمليك اللقاء شارع:  بجهة ، فسخاني

 حظيرة عن 27793 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك سعد شعبان محمد -  57

 - سرور مبربوك سعد شعبان/  بملك الكنايس - البري عزبة:  بجهة ، مواشي

 عن 27775 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  58

 بلتاجي مبروك السيد مبروك/  بملك - الحدائق(  سابقا شحاته)  المستقبل شارع:  بجهة ، بيئيه خدمات

 تجارة عن 27373 برقم 20190821 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوح عبدالصبور محروس محمد -  59

 محمود عادل/  بملك الفرج كوم واعر عزبة بالعنوان جنيه 50000 مال براس مواشي حظيرة بنشاط - الرئيسي:  بجهة ، اسمنت

 واعر

 سوبر عن 27865 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب عبدهللا محمد وليد -  60

 عبدالمطلب عبدهللا محمد/  بملك النصر شارع 43 رقم عقار شحاته سيدي:  بجهة ، ماركت

 27879 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عثمان خميس جمعه شريف -  61

 وزه محمد عبدالفتاح عادل/  بملك المحكمه شارع:  بجهة ، رياضيه مالبس محل عن

 حظيرة عن 27893 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد كامل محمد -  62

 اسماعيل محمد كامل/  بملك الغيته:  بجهة ، مواشي

 مخبز عن 27810 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   قاسم عبدالخالق محمود محمد -  63

 . علي عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم/  بملك الجيش شارع من متفرع البندر داير 1 رقم العقار:  بجهة ،.  افرنجي

 27818 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم كامل لطفي محمد الدين عصام محمد -  64

 بيومي محمد احمد اسامه/  بملك القسطاوي برج بجوار الحدائق:  بجهة ، ومطعم كافيه عن

 عن 27829 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ اسماعيل مصطفي جبريل -  65

 حافظ اسماعيل مصطفي محمد/  بملك - قافله:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 27873 برقم 20190826 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود علي عبداللطيف عيسي محمد -  66

 علي عبداللطيف عيسي/  بملك المحكمه شارع حسانين خالد ع:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد متكاملة عموميه مقاوالت مكتب

 محمود



 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

 حظيرة عن 11019 برقم 20190827 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده علي محمد انور مراد -  67

 حميده علي محمد انور مراد/  بملك البركه كوم:  بجهة ، مواشي

 حظيرة عن 11019 برقم 20190827 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده علي محمد انور مراد -  68

/  بملك البركه كوم - الدوار عزبة بالعنوان  جنيه مليون مال وراس وتصدير استيراد عموم مكتب بنشاط-الرئيسي:  بجهة ، مواشي

 علي محمد انور مراد محمد

 حظيرة عن 27885 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مساعد عبيد عسرانه -  69

 الحصاوي عبدالحليم حامد ياسر محمد/  بملك البركه كوم - المرسة ع:  بجهة ، البان مواشي

 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادالحق احمد محمود السيد صالح عبدالرحمن -  70

 احمد محمود السيد صالح/  بملك يونس منشية:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت سيارات غيار قطع توريدات مكتب عن 27797

 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد محمود -  71

 - عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد/  بملك النصر منشية - الحسيني شارع:  بجهة ، بقاله عن 27811

 برقم 20190808 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد عبدالغني محمد عبدالفضيل السيد -  72

 الشرقاوي حسبو محمد محمد لطفي/  بملك الوسطانية:  بجهة ، معماريه وانشاءات عامه مقاوالت مكتب عن 27831

 حظيرة عن 27835 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيري سعد عوض عبدهللا -  73

 سعد عوض اشرف محمد/  بملك البركة كوم - الدوار ع:  بجهة ، مواشي

 مكتب عن 27871 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد رجب عيد خليل صبري -  74

 زايد رجب عيد خليل فوزي/  بملك الحدائق-التمليك - اللقاء شارع 5:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مواد تعبئة عن 27875 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعي محمد حسن محمد -  75

 محمد حسن محمد مختار/  بملك البحري النشو ماركو عزبة:  بجهة ، غذائية

 مكتب عن 27883 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شاهر علي اسماعيل -  76

 محمد شاهر علي ابراهيم/بملك برسيق طلمبات - المنصوري ع:  بجهة ، مقاوالت

 عن 27884 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالهادي رمضان عمرو -  77

 عامر عبدالهادي رمضان/  بملك - جنادي كوم:  بجهة ، مواشي حظيرة

 مزرعة عن 27789 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبي محمد حمزه صابرة -  78

 - اسماعيل عبدالعال اسماعيل محمد/  بملك جناكليس الخامسة:  بجهة ، ماشية

 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالمنعم -  79

 مغربى محمود محمد/  بملك سينا بن شارع من التحرير شارع تقاطع:  بجهة ، وبويات حدايد تجارة عن 27898

 عن 18343 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد -  80

 الفيشاوي مرسي عوض حسين/  بملك دفشو - الربعمائة قرية - االخر الرئيسي:  بجهة ، وتجميد وتبريد حفظ ثالجة

 عن 18343 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد -  81

 دفشو/  الربعمائة قرية بالعنوان جنيه 500000 مال وراس وتصدير استيراد بنشاط  -الرئيسي:  بجهة ، وتجميد وتبريد حفظ ثالجة

 الفيشاوى مرسى عوض حسين:  ملك/ 

 سوبر عن 27817 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكونت حسن علي محمد وليد -  82

 بكر جاد عبدالجيد عبدالجواد/  بملك الكبير المسجد بجوار البركة كوم - النور شارع:  بجهة ، ماركت

 27824 برقم 20190807 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالحميد حسين فتحي عبدالسالم -  83

 الشنديدي عبدالحميد حسين فتحي/  بملك ابوقير ق االخضر القصر:  بجهة ، الخرده تجارة عن



 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

 حظيرة عن 27833 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم محمد عبدالحميد محمود -  84

 حنيش بسيوني محمد الطاف/  بملك عامر منشأة - عكاشة ع:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 27868 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق محمد احمد بشير طه -  85

 عطيه يونس عطيه نصر صباح/  بملك البركة كوم - الشريط خط:  بجهة ، مواشي

 حظيرة عن 27886 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك حسن مبارك صبحي -  86

 قاسم عبدالفتاح احمد كامل مبروكه/  بملك غازي سيدي - الشباسيه:  بجهة ، البان مواشي

 حظيرة عن 27781 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي هللا فتح عادل نصرة -  87

 - محمد مليجي احمد مصطفي/  بملك المهديه - سعد جاد عزبة:  بجهة ، مواشي

 عن 27803 برقم 20190805 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحاج المقصود عبد خميس محروس -  88

 المقصود عبد خميس زغلول/  بملك المهاجرين الساحه شارع:  بجهة ، متكامله عموميه مقاوالت مكتب

 بيع عن 27896 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحكيم توفيق سمير محمود -  89

 همام عبدالمحسن عبدالشافي فاطمه/  بملك اليمنية:  بجهة ، عطور

 مستحضرات عن 27820 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود خليل ابراهيم فاطمة -  90

 غنيم حسين محمد محمد/  بملك نظير جاد ارض:  بجهة ، صيدليات ولوازم تجميل

 عن 27847 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي عبدالصادق مهدي السعيد -  91

 عبدالصادق مهدي السعيد محمد/  بملك القوميه ابيس:  بجهة ، نجاره ورشة

 ، اسمده عن 18786 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب ابراهيم محمد شعبان -  92

 دياب ابراهيم محمد/بملك الغيته ليان عزبة:  بجهة

 ، اسمده عن 18786 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب ابراهيم محمد شعبان -  93

 محمد/  بملك الفرج كوم تبع الغيته - ليان قرية بالعنوان جنيه 100000 ماله وراس. سيارات بيع معرض بنشاط الرئيسي:  بجهة

 . دياب ابراهيم

 برقم 20190825 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االحول الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  94

 . الدين شرف عبدالجواد محمد/  بملك النوباريه غرب - شوقي احمد قرية - النوباريه:  بجهة ،.  مواشي حظيرة عن 10837

 برقم 20190825 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االحول الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  95

/  بملك شوقي احمد قرية - بالنوبارية  كائن فواكــــه وتصدير استيراد  نشاطه: الرئيسي:  بجهة ،.  مواشي حظيرة عن 10837

 . االحول عبدالجواد محمد شريف

 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الفقي ابراهيم عبدالرحمن عبدالمحسن منصور -  96

 عبدالمحسن محمد/  بملك الزراعي الطريق - المستجدة ابيس - عثمان كنج مدخل:  بجهة ،.  االسمنت و الحديد تجارة عن 27877

 . الفقي ابراهيم عبدالرحمن

 وتجارة بيع عن 27229 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعويلي علي فرج عفاف -  97

 الرعويلي يوسف علي سالم/  بملك عامر منشاة - ماركو ع- االخر الرئيسي:  بجهة ، واعالف حيواني انتاج مستلزمات

 وتجارة بيع عن 27229 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعويلي علي فرج فعفا -  98

 جنيه 55000 ماله وراس والفاكهه والخضروات البقاله وبيع تجارة  بنشاط -الرئيسي:  بجهة ، واعالف حيواني انتاج مستلزمات

 الزعويلي يوسف علي سالم/  بملك عامر منشاة ماركو ع بالعنوان

 عن 27790 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان فوده محمد طلعت محمد -  99

 الشافعي محمد اسماعيل حسنين/  بملك المجاهدين شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ثالجه عن 27888 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم عبدالغني جيهان -  100

 محمد سعد عبدالهادي حمدي/  بملك غازي سيدى:  بجهة ، وفاكهه خضار وتجميد تبريد

 ادوات عن 27826 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عبدالقوي حامد محمد -  101

 السمكري محمود هانم/  بملك الجمهوريه شارع الصفا حاره:  بجهة ، منزليه

 عن 27834 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركي عبدالرؤف علي حسن عصام -  102

 تركي عبدالرؤف صبحي سمير/  بملك غازي سيدي - الوسطي صيدناوي:  بجهة ، البان مواشي حظيرة

 عن 24318 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد حسن الناصر عبد احمد -  103

 شحاته قطب محمد جمال/بملك 5 رقم عقار الحدائق-الحلواني برج:  بجهة ، متكاملة عمومية مقاوالت

 عن 24318 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد حسن الناصر عبد احمد -  104

 جمال/  بملك الحدائق شارع بالعنوان جنيه 100000 ماله وراس بن مطحن بنشاط- الرئيسي:  بجهة ، متكاملة عمومية مقاوالت

 شحاته قطب محمد

 عن 27858 برقم 20190822 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر اسماعيل فريد محمود -  105

 ابراهيم محمد يوسف وجنات/  بملك زهره قرية:  بجهة ، مواشي حظيرة

 عن 27881 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالعزيز رفعت المغوري حماده -  106

 عبدالعزيز رفعت المغوري/  بملك شحاته سيدي - المكمورة:  بجهة ،.  جاهزة مالبس تجارة

 ، زجاج بيع عن 27887 برقم 20190828 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده احمد فايز محمود -  107

 مصطفي علي السيد جالل/  بملك قافلة - السريع الطريق بجوار قناوي ع:  بجهة

 عن 27786 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القراجي محمود احمد/ د صيدلية -  108

 - مرسي محمد سعد سعيد/  بملك بردله - افرنك قرية:  بجهة ، صيدليه

 ورشة عن 27794 برقم 20190805 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني عبدالحليم حمدي دعاء -  109

 - عبدالغني عبدالحليم نقاوه/  بملك دفشو كوم - صيدع عزبة:  بجهة ، لحام

 ورشة عن 27773 برقم 20190801 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد السيد -  110

 عبدالواحد محمد محمود محمد/  بملك بسنتواي - ابوهواش:  بجهة ، مواسير

 عن 27776 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد علي محمد علي ابراهيم سليمان -  111

 عبيد علي محمد علي ابراهيم/  بملك رطل عزبة - الدولي الطريق:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 تعبئة عن 27819 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا عفيفي جمعه رمضان -  112

 علي عبدالفضيل شعبان/  بملك أ الحريه قرية:  بجهة ، غذائية مواد

 تعبئة عن 27832 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنوسي عبدالعزيز خليل علي -  113

 سنوسي عبدالعزيز خليل مطير/  بملك البركه كوم - المرسي عزبة:  بجهة ، زراعيه حاصالت

 مكتب عن 27845 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد السيد السيد رشا -  114

 محمد عبدهللا خالد/  بملك المهاجرين - بركه عوض:  بجهة ،(  واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  واعالن دعايه

 النداف

 توريد عن 27866 برقم 20190825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد عبدالمجيد قناوي عمر -  115

 السعيد عبدالمجيد قناوي جوده/  بملك االدكاوي عزبة:  بجهة ، داخليه عماله

 سوبر عن 27880 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  116

 الجرف محمد عبدالوهاب محمد/  بملك المهاجرين الشاذلي شارع:  بجهة ، ماركت



 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

 معرض عن 27897 برقم 20190829 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رمضان طه حمزه -  117

 عوض رمضان طه رجب/  بملك الدراوية:  بجهة ، سيارات

 تصنيع عن 16674 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدية النعيم عبد عوض محمد -  118

 عبدالجليل احمد السيد عالء/بملك البلد البيضا السوق ش:  بجهة ، بالتنجيد الخشب من والركنات االنتريهات

 عن 27796 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر محمد رمضان رمضان سامح -  119

 النجار جمعه ابراهيم مختار ياسر/  بملك القزاز معمل - الزرقه:  بجهة ، رياضي جيم

 معرض عن 27780 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم كامل احمد خالد -  120

 . الهلباوي حسين باتعه/  بملك المهاجرين مدرسة بجوار كامل خميس شارع المهاجرين:  بجهة ،.  التحف و للنجف

 تصنيع عن 16674 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدية النعيم عبد عوض محمد -  121

/  البلد البيضا قرية بالعنوان جنيه 50000 ماله وراس تنجيد بنشاط - الرئيسي:  بجهة ، بالتنجيد الخشب من والركنات االنتريهات

 شعيب محمد عزت وائل:  ملك/  المحطة شارع

 تصنيع عن 27894 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سالم حسني احمد -  122

 القلش عطيه علي الدين وحيد/  بملك لوقين قومبانية - السريع الطريق 31 ك:  بجهة ، ساده بسكويت

 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوشي عبدالسالم عبدالمنعم محمد مختار -  123

 نجيب سعد نصرهللا/  ملك نجيب ملك مكرم - االسالم لواء:  بجهة ، وحبال مشمع بيع عن 27836

 عن 27849 برقم 20190819 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد محمد محبوب سعيد محمود -  124

 محمد حامد حسن/  بملك البلد البيضا - الورقيه:  بجهة ، النسيجيه المنتجات تشغيل

 عن 27848 برقم 20190819 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنيطي منصور محمد طه وائل -  125

 - حماده عبدالعال محمد حماده/  بملك الوطني الحزب عمارة - البشبيشي مدرسة شارع:  بجهة ، مالبس محل

 مكتب عن 27851 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارف حسن حمدي محمد -  126

/  بملك النوباريه غرب - المستشفي خلف 3 رقم قطعه:  بجهة ،(  واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  واعالن دعاية

 العزب سعيد قطب احمد

 عن 27859 برقم 20190822 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد ربه عبد محمد خميس ازهار -  127

 فايز كيالني رزق حسين/  بملك زهره طريق المصمودي:  بجهة ، خضروات وتجميد تبريد ثالجة

 معرض عن 27878 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركه عبدالحميد محمد فوزي -  128

 عبدالحميد محمد خالد محمد/  بملك دفشو - االبيض القصر:  بجهة ، سيارات

 ادوات بيع عن 27899 برقم 20190829 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزاز محمد عاطف محمد -  129

 احمد محمد طارق اسراء/  بملك بالزا مودرن برج - دمنهور موقف بجوار:  بجهة ، كهربائيه

 وتوزيع تجارة عن 27788 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر محمد سعد محمد -  130

 - بدر محمد سعد احمد/  بملك الوسطاني الخط 6 حوض:  بجهة ، والفالتر الزيوت

 حظيرة عن 27792 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران سعدالدين محمد ايمان -  131

 - علي قنديل فراج علي/  بملك التمامة - المفتش عزبة:  بجهة ، مواشي

 ةتجار عن 27890 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قطب حسن محمد تامر -  132

 محمد قطب حسن محمد/  بملك دفشو - ابوصالح قريه الدولي الطريق:  بجهة ، سيارات

 عن 27825 برقم 20190807 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدهللا ابراهيم محمد اشرف -  133

 النجار عبدهللا ابراهيم محمد/  بملك المختار قرية - غازي سيدي:  بجهة ، حالبة ماشيه لتربية مواشي حظيرة



 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

 حظيرة عن 27857 برقم 20190822 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك ضيف محمد ضيف -  134

 بريك ضيف محمد عزت/  بملك قنديل - القناويه طريق:  بجهة ، مواشي

 و عطارة عن 27867 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حفني محمد موسى محمد -  135

 . عبدالمجيد عبده عبدالمجيد محمد/  بملك الثانيه الدفعة - التمليك -لقاء شارع 14 - 2 مدخل:  بجهة ،.  اعشاب

 معرض عن 27779 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان بشير محمد -  136

 محمود سعد ابراهيم/  بملك السعرانيه كوبري اول السعد برج:  بجهة ، والتحف للنجف

 27795 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النويهي علي سالم النويهي نصر محمد -  137

 عبدالغني راشد عبدالرازق راشد/  بملك زهرة - البنك ع:  بجهة ، مواشي حظيرة عن

 عن 27889 برقم 20190828 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطي سعد عبدالعظيم عمرو -  138

 محمود عبدالسميع محمود عصام/  بملك بخيت احمد مزرعه بجوار كازوليا طريق الفرج كوم:  بجهة ، اعالف

 حظيرة عن 27892 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمود احمد صالح -  139

 سلومه نصر محمد محمد/  بملك البنك عزبة:  بجهة ، مواشي

 ، مقهي عن 27809 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيوني حسن بسيوني كرم -  140

 قدح السيد محمد محمد مهدي/  بملك زهره:  بجهة

 24920 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   احمد عبدالقادر مهدي مصطفى احمد -  141

 . الصافي الطاهر عبدالحي الطاهر/  بملك غازي سيدي - الصافي الطاهر الشيخ عزبة:  بجهة ،.  ألبان وتسمين مواشي حظيرة عن

 24920 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   احمد عبدالقادر مهدي مصطفى احمد -  142

 . احمد عبدالقادر مهدي مصطفي/  بملك عبود زاوية امتداد الجيش شارع 8:  الرئيسي:  بجهة ،.  ألبان وتسمين مواشي حظيرة عن

 ، كوافير عن 27841 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهره احمد سعد سعيد اية -  143

 محمد متولي هللا فتح طارق/  بملك التمليك - اللقاء شارع:  بجهة

 ، مكتبة عن 27840 برقم 20190815 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقاب علي علي رجب عماد -  144

 عقاب علي علي رجب/  بملك الكريون بوادي عزبة:  بجهة

 مقهي عن 27863 برقم 20190825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب السيد حامد يسري -  145

 نصيب محمد سيد عادل/  بملك القديم السنترال شارع-االف العشرة قرية:  بجهة ،

 عن 27895 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي هاشم محمد محمود مصطفي -  146

 هاشم محمد محمود/  بملك المحكمه شارع:  بجهة ، اعالف واضافات بيطريه ادويه توزيع مكتب

 عن 27777 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد مصطفي عبدالجواد حلمي -  147

 - عبدالجواد مصطفي عبدالجواد مصطفي/  بملك غازي سيدي:  بجهة ، مواشي حظيرة

 بيع عن 27801 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالباقي محمد امال -  148

 السيد احمد بشري/  بملك الرزق شارع من متفرع السالم شارع:  بجهة ، اسماك

 عن 27802 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محفرش عبدالغني عبدالغفار عزة -  149

 سالم رجب سعد عبدالخالق/  بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   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

 

 الميكانيكيه التركيبات ومهمات لوازم وتوريدات عامة اوالتمق  ،  شركة   وشركاه هللا جاب محمود عبدالدايم ماهر احمد -  1

 ومهمات لوازم وتوريدات عامة مقاوالت عن ، 27783 برقم 20190804 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس   والكهربائيه

 - الرزق شارع 16:  بجهة ، والكهربائيه الميكانيكيه التركيبات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   7261:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى الحميد عبد محمد رضا   - 1

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   13765:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهاوي محمد ابراهيم علي   - 2

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   23638:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور محمد شعبان محمد   - 3

 ( اآلخر والرئيسي الرئيسي)  االنشطه لجميع نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   23638:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   منصور محمد شعبان محمد   - 4

 ( اآلخر والرئيسي الرئيسي)  االنشطه لجميع نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   27198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   ابوالعال عبدالعزيز محمدين   - 5

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   23649:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قاسم ابراهيم عوض صالح   - 6

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   16816:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هنداوى محمد يوسف فؤاد   - 7

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   23649:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   قاسم ابراهيم عوض صالح   - 8

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   19012:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   ابوشمه مسعد صالح زكريا عزة   - 9

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   10951:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاموس ابو نصر عنتر امينه   - 10

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   19618:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بديوى سيد على محمد   - 11

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   228:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دومه مبروك سعد محمد   - 12

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   25745:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عوض احمد عطيه رضا محمد   - 13

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   23114:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.    عبدالعزيز يوسف السيد سالم   - 14

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   17419:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لىع محمد الستار عبد طارق   - 15

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   17085:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد قاسم سعد السعيد   - 16

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   2033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد كامل   - 17

 نهائيا التجاري السجل وشطب

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   2707:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخالق عبد هللا عبد سعيد  سعيده   - 18

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   13173:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد زخاري جادالرب غطاس   - 19

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   8017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتيانى عبدهللا محمد نازلى   - 20

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   8342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميده محمد الجواد عبد فرج   - 21

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20190820 تاريخ وفى ،   25251:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   جمعه عبدالوكيل عبدالسيد محمود   - 22

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   6413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالفتاح ابتسام   - 23

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   8192:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوطويله محمد السيد خالد   - 24

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   15643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان مصطفي محمد انور سعاد   - 25

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   24369:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   دياب ابوالعينين رجب ماجد رجب   - 26

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   15860:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوبكر مسعود محمد خليل   - 27

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   25503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   سعد عبدالعال سعد عبيد محمد   - 28

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   23159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدربه ميساك أخنوخ موسى   - 29

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   7815:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف عبيد فتحى محمد   - 30

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   6981:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهدى عبدالواحد محمد   - 31

 نهائيا السجل وشطب المحو

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   25731:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين علي حسين نديره   - 32

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   662:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،".   السبكي حامد محفوظ محمد"    - 33

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   662:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السبكى حامد محفوظ محمد   - 34

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   17408:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرمش عبده القادر عبد احمد سعيد   - 35

 االخر والرئيسي للرئيسي نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   17408:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرمش عبده القادر عبد احمد سعيد   - 36

 االخر والرئيسي للرئيسي نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   5544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجزار مصطفى ابراهيم مصطفى   - 37

 التاجر لوفاة نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   27636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجواد علي محمد علي شريف   - 38

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  17685 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   العقارى هنداوى النصر سيف صالح -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  15860 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوبكر مسعود محمد خليل -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  22001 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد هللا عبد سعيد صفاء -  3

  جنيه  700000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  27712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد هللا فتح شوقي احمد -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  1768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم فؤاد عبدالرحيم -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  17780 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الباقى عبد المقصود عبد عادل اسالم -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  26522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالحكيم محمد ابراهيم سحر -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  17902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   سالمة محمد ابراهيم احمد محمود -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  24922 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عواد احمد محمد مصطفى -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  19337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.  زوره عيد محمد الونيس عبد صبري -  10

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

 ، تاريخ وفي  9219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  محمد عبدالمجيد يونس خيري ص د) يونس خيري الدكتور صيدليه -  11

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822

 المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  21697 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  12

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

 المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  21697 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  13

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

 تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  19005 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.  الفقى الوهاب عبد طالب ابى بن على تامر -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  26580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعال عبدالعزيز عبدهللا خالد -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  11764 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى محمد احمد احمد وليد -  16

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

 رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  18402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابراهيم هللا ضيف منصور هالل محمد -  17

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

 المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  15969 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب كامل احمد نجيب محمد امير -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  25622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغني عطيه عبدالغني جنش -  19

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

 المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  25481 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عوض عطاهللا عطاهللا سامي ايمن -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  26756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غندور بخيت كمال شنوده -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  12584 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر".   ابراهيم المجيد عبد محمد فهمي" -  22

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

 المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  14089 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   فاضل قناوي محمد حسن ابراهيم -  23

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

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 27775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  1

  بلتاجي مبروك السيد مبروك/  بملك - الحدائق(  سابقا شحاته)  المستقبل شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 27774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبة محمد احمد تامر -  2

 عرايس يوسف السيد نبيل/  بملك -الثانيه الصناعيه المنطقه - الصغيرة الصناعيه المنطقة 9 رقم قطعه ،

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 27776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد علي محمد علي ابراهيم سليمان -  3

  عبيد علي محمد علي ابراهيم/  بملك رطل عزبة - الدولي الطريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 27773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد السيد -  4

  عبدالواحد محمد محمود محمد/  بملك بسنتواي - ابوهواش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلي علي فرج عفاف -  5

 ماركو ع بالعنوان جنيه 50000 مال براس واعالف حيواني انتاج مستلزمات وتجارة بيع بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

  الرعويلي يوسف علي سالم/  بملك عامر منشاة -

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 24789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب عبدالمقصود ابواليزيد شحاته -  6

 الخويلدي علي محمد سعده/  بملك الجرن ع - االوقاف منشية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم كامل احمد خالد -  7

 . الهلباوي حسين باتعه/  بملك المهاجرين مدرسة بجوار كامل خميس شارع المهاجرين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد سعد محمد -  8

 - بدر محمد سعد احمد/  بملك الوسطاني الخط 6 حوض ،

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد مصطفي عبدالجواد حلمي -  9

 - عبدالجواد مصطفي عبدالجواد مصطفي/  بملك غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  10

/  بملك النوباريه - االول السكني الحي 351 بالعقار كائن جنيه50000 برأسمال عموميه مقاوالت مكتب:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

  بخيت كمال جرجس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي هللا فتح عادل نصرة -  11

 - محمد مليجي احمد مصطفي/  بملك المهديه - سعد جاد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جابر فراج عادل -  12

 - احمد جابر فراج/  بملك شحاته سيدي - الكمورة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشبيشي محمد عبدالحميد مسعود -  13

  - عبدالحليم عبداللطيف محمد/  بملك سليم كفر - الجديده المنشية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلي علي فرج عفاف -  14

 الرعويلي يوسف علي سالم/  بملك عامر منشاة - ماركو ع- االخر الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلي علي فرج عفاف -  15

 عامر منشاة ماركو ع بالعنوان جنيه 55000 ماله وراس والفاكهه والخضروات البقاله وبيع تجارة  بنشاط -الرئيسي ،:   الـتأشير

 الزعويلي يوسف علي سالم/  بملك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان بشير محمد -  16

  محمود سعد ابراهيم/  بملك السعرانيه كوبري اول السعد برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عبدهللا احمد عبدالعزيز منال -  17

  محمد ابراهيم مصطفي/  بملك البريد مكتب بجوار - العكريشه - الجراج شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلي ابراهيم يهعط محمد عطيه -  18

  ابوعلي ابراهيم عطيه محمد السيد/  بملك - صيره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القراجي محمود احمد/ د صيدلية -  19

  - مرسي محمد سعد سعيد/  بملك بردله - افرنك قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  20

 . عزوز بخيت كمال جرجس/  بملك النوباريه غرب- االول السكني الحي 351 رقم قطعه- النوباريه:  الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  21

 . عزوز بخيت كمال جرجس/  بملك النوباريه غرب األول السكني الحي 351 رقم العقار - النوباريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 27778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد فرغلي حسن محمد -  22

 بصفته فرغلي حسن محمود/  بملك الدين صالح شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني عبدالحليم حمدي دعاء -  23

  - عبدالغني عبدالحليم نقاوه/  بملك دفشو كوم - صيدع عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فوده محمد طلعت محمد -  24

  الشافعي محمد اسماعيل حسنين/  بملك المجاهدين شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس ابراهيم عوض ياسين محمود -  25

 سليمان محمد المعطي عبد محمود وليد/  بملك انطونيادس - النعيم عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي محمد حمزه صابرة -  26

 - اسماعيل عبدالعال اسماعيل محمد/  بملك جناكليس الخامسة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالباقي محمد امال -  27

  السيد احمد بشري/  بملك الرزق شارع من متفرع السالم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد رمضان عبدالسالم كريم -  28

  شعبان عوض فاتن/  بملك عزب االربع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد محمد اسماعيل بدر ابراهيم -  29

  العبد محمد محمد اسماعيل بدر/  بملك الجديده السكة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحاج المقصود عبد خميس محروس -  30

 المقصود عبد خميس زغلول/  بملك المهاجرين الساحه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفرش عبدالغني عبدالغفار عزة -  31

  سالم رجب سعد عبدالخالق/  بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي علي لسيدا وردة -  32

  - رمضان حسن ابراهيم/  بملك ابوقير ق - عرابي نقطة بجوار - السوق شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالحق احمد محمود السيد صالح عبدالرحمن -  33

  احمد محمود السيد صالح/  بملك يونس منشية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراوي علي عبدالفتاح علي محمد -  34

  عطيه هليل علي ابراهيم/  بملك التمليك اللقاء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافي رضا محمد وفاء -  35

  احمد عبدهللا عبدالمعطي عبدهللا/  بملك المحكمه شارع من الفراكه شارع خالد ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد احمد حسن محمد -  36

  حسن محمد احمد حسن/  بملك الرزق شارع السالم حاره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 1768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم فؤاد الرحيم عبد -  37

  جنيه 100000/    ماله راس تعديل- الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك سعد شعبان محمد -  38

 - سرور مبربوك سعد شعبان/  بملك الكنايس - البري عزبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النويهي ليع سالم النويهي نصر محمد -  39

  عبدالغني راشد عبدالرازق راشد/  بملك زهرة - البنك ع ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسين علي حسين فوزي محمد -  40

 حسين شعبان السيد ياسين/   بملك الوابور عزبة - دفشو ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران سعدالدين محمد ايمان -  41

 - علي قنديل فراج علي/  بملك التمامة - المفتش عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر محمد رمضان رمضان سامح -  42

  النجار جمعه ابراهيم مختار ياسر/  بملك القزاز معمل - الزرقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 27798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل بسيوني اسماعيل رمضان -  43

  البنا اسماعيل محمد سعاد/  بملك الزنط قرية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم كامل لطفي محمد الدين عصام محمد -  44

  بيومي محمد احمد اسامه/  بملك القسطاوي برج بجوار الحدائق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 20190806 تاريخ وفي 18343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الفيشاوي مرسي عوض حسين محمد:  التجاري االسم -  45

 بالعنوان جنيه 25000 مال براس وتجميد وتبريد حفظ ثالجه بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  الفيشاوي مرسي عوض حسين/  بملك دفشو - الربعمائة قرية

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد -  46

 - الربعمائة قرية بالعنوان يهجن 25000 مال براس وتجميد وتبريد حفظ ثالجه بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  الفيشاوي مرسي عوض حسين/  بملك دفشو

 وفي 18343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد)  والتصدير لالستيراد الفيشاوى -  47

 مال براس وتجميد وتبريد حفظ ثالجه بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ

  الفيشاوي مرسي عوض حسين/  بملك دفشو - الربعمائة قرية بالعنوان جنيه 25000

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام موسي دسوقي هللا نعمه -  48

  عزام دسوقي هللا نعمه مسعود/  بملك قافله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عفيفي جمعه رمضان -  49

  علي عبدالفضيل شعبان/  بملك أ الحريه قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيوني حسن بسيوني كرم -  50

 قدح السيد محمد محمد مهدي/  بملك زهره ،:   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 20190806 تاريخ وفي 24920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالقادر مهدي مصطفى احمد -  51

 . غازي سيدي - الصافي الطاهر الشيخ عزبة/  بملك مواشي حظيرة بنشاط جنيه50000 برأسمال: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود خليل ابراهيم فاطمة -  52

  غنيم حسين محمد محمد/  بملك نظير جاد ارض ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لمجيدعبدا عبدالرحيم عبدالجواد عبدالستار -  53

 - محمود رحيل محمود خميسة/  بملك 4/ 4 ابيس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد -  54

 الفيشاوي مرسي عوض حسين/  بملك دفشو - الربعمائة قرية - االخر الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد -  55

 حسين:  ملك/  دفشو/  الربعمائة قرية بالعنوان جنيه 500000 مال وراس وتصدير استيراد بنشاط  -الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 الفيشاوى مرسى عوض

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير محمد عبدالحميد سمير محمد -  56

  غنيم سالم السيد سعيد/  بملك خالد عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جويده عباس عوض مصطفى -  57

 . محمد عبده حامد عبدهللا/ بملك دفشو - ابونعيجة قرية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد محمود -  58

  - عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد/  بملك النصر منشية - الحسيني شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي شحاته محمد ابراهيم محمد -  59

  عبدالدايم كامل شعبان/  بملك - الجديده المنشيه - ةالصيدلي شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي خليفه اسماعيل رمضان وائل -  60

  علي خليفه اسماعيل رمضان/  بملك ابوقير ق - شعلة يوسف عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكونت حسن علي محمد وليد -  61

 بكر جاد عبدالجيد عبدالجواد/  بملك الكبير المسجد بجوار البركة كوم - النور شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 27810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قاسم عبدالخالق محمود محمد -  62

 . علي عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم/  بملك الجيش شارع من متفرع البندر داير 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 24920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عبدالقادر مهدي مصطفى احمد -  63

 . الصافي الطاهر عبدالحي الطاهر/  بملك غازي سيدي - الصافي الطاهر الشيخ عزبة ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 24920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عبدالقادر مهدي مصطفى احمد -  64

 . احمد عبدالقادر مهدي مصطفي/  بملك عبود زاوية دامتدا الجيش شارع 8:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدهللا ابراهيم محمد اشرف -  65

 النجار عبدهللا ابراهيم محمد/  بملك المختار قرية - غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

 20190807 تاريخ وفي 25205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  الشيخ علي احمد سعيد احمد)  الجاهزة للمالبس السعيد -  66

  كشك عبدالرسول ابوالمعاطي محمود/  بملك الدوار كفر مدخل افندي محمد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 20190807 تاريخ وفي 25205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  الشيخ علي احمد سعيد احمد)  الجاهزة للمالبس السعيد -  67

  كشك عبدالرسول ابوالمعاطي محمود/  بملك الدوار كفر مدخل افندي محمد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم



 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

 20190807 تاريخ وفي 25205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  الشيخ علي احمد سعيد احمد)  الجاهزة للمالبس السعيد -  68

  كشك عبدالرسول ابوالمعاطي محمود/  بملك الدوار كفر مدخل افندي محمد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ اسماعيل مصطفي جبريل -  69

  حافظ اسماعيل مصطفي محمد/  بملك - قافله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز عبدالحميد اشرف -  70

  عبدالقوي عبدالمنعم القوي عبد/  بملك اشو كوم - المراعوه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد لستارعبدا مصطفي -  71

  حسن محمد ابراهيم محمود/  بملك عتمان ع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحميد حسين فتحي عبدالسالم -  72

  الشنديدي عبدالحميد حسين فتحي/  بملك ابوقير ق االخضر القصر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هناوه عبدالحميد عبدالجواد عبدالحميد -  73

  عبدالحميد عبدالجواد سعد/  بملك غطاس بركة - عيسي سيدي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالقوي حامد محمد -  74

  السمكري محمود هانم/  بملك الجمهوريه شارع الصفا حاره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم ابراهيم خليل عزة -  75

  حجاج علي محمد/  بملك الجمهوريه شارع من عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 27823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمود بخاطرو رحاب -  76

  حسان محمد حامد صبحي/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قراعه احمد بدوي -  77

  عرمش عبدالقادر احمد سعيد/  بملك حسني عزبة - الهلباوي منشاه ،

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشي عبدالسالم عبدالمنعم محمد مختار -  78

  نجيب سعد نصرهللا/  ملك نجيب ملك مكرم - االسالم لواء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنوسي عبدالعزيز خليل علي -  79

  سنوسي عبدالعزيز خليل مطير/  بملك البركه كوم - المرسي عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيري سعد عوض عبدهللا -  80

  سعد عوض اشرف محمد/  بملك البركة كوم - الدوار ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركي عبدالرؤف علي حسن عصام -  81

  تركي عبدالرؤف صبحي سمير/  بملك غازي سيدي - الوسطي صيدناوي ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عبدالغني محمد عبدالفضيل السيد -  82

  الشرقاوي حسبو محمد محمد لطفي/  بملك الوسطانية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار علي عبدربه علي غادة -  83

 الغفار عبد علي ربه عبد علي غاده/  بملكها الشعراوي االمام شارع 10 القروي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم محمد عبدالحميد محمود -  84

  حنيش بسيوني محمد الطاف/  بملك عامر منشأة - عكاشة ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 27837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلقاس يوسف سعيد فتحي -  85

  عبدهللا علي عبدالمولي مرفت/  بملك الوسطانية ،:   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 20190815 تاريخ وفي 27838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجاج ابراهيم عطيه سعد اشرف -  86

  عجاج ابراهيم عطيه سعد/  بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 26522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحكيم محمد ابراهيم سحر -  87

 ابراهيم مرسي ابراهيم/  بملك يوليو 26 شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 27840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقاب علي علي رجب عماد -  88

  عقاب علي علي رجب/  بملك الكريون بوادي عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 26522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحكيم محمد ابراهيم سحر -  89

  ابراهيم مرسي ابراهيم/  بملك يوليو 26 شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 27839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهوري محمد محمد محمد -  90

  احمد عبدالرحيم كمال محمد احالم/  بملك الرزق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفي فتحي عالء -  91

  دياب محمد مصطفي فتحي/  بملك اشو كوم - االرمل عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي عبدالصادق مهدي السعيد -  92

  عبدالصادق مهدي السعيد محمد/  بملك القوميه ابيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطقاط حسين محمد علي -  93

  راغب توفيق محمد سامية/  بملك اشو كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره احمد سعد سعيد اية -  94

  محمد متولي هللا فتح طارق/  بملك التمليك - اللقاء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد السيد السيد رشا -  95

  النداف محمد عبدهللا خالد/  بملك المهاجرين - بركه عوض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هواش محمد احمد عيد عبدهللا -  96

  هواش محمد احمد عيد محمد/  بملك دفشو الكراكول ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 27842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد مرسي محمد ابراهيم -  97

  محمد محمد عادل ايمن/  بملك اشو كوم - عوض كامل ع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 27849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد محبوب سعيد محمود -  98

  محمد حامد حسن/  بملك البلد البيضا - الورقيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 24318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الناصر عبد احمد -  99

 شحاته قطب محمد جمال/بملك 5 رقم عقار الحدائق-الحلواني برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 24318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الناصر عبد احمد -  100

 قطب محمد جمال/  بملك الحدائق شارع بالعنوان جنيه 100000 ماله وراس بن مطحن بنشاط- الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 شحاته

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 27848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنيطي منصور محمد طه وائل -  101

 - حماده عبدالعال محمد حماده/  بملك الوطني الحزب عمارة - البشبيشي مدرسة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 24318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الناصر عبد احمد -  102

 المتكامله العمومية للمقاوالت الحمد التجارية والسمه متكاملة عمومية مقاوالت بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  شحاته قطب محمد جمال/بملك 5 رقم عقار الحدائق-الحلواني برج بالعنوان جنيه 100000 مال براس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  103

  مبروك عبدالصادق بشير/بملك الحاجر - غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  104

 شرطة قسم بجوار المحطه شارع بالعنوان جنيه 50000 ماله وراس  عموميه مقاوالت مكتب  بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

  شحاته اسماعيل عبدالحي/  بملك غازي سيدى

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السبكى الخالق عبد عزت حسن رامى -  105

 سموحه - النصر شارع 12 رقم محر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 27852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك عبدالقوي منصور محمود -  106

  بريك عبدالقوي منصور/  بملك خليفه عزبة دفشو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  107

 الحاجر - غازي سيدي بالعنوان جنيه 60000 مال براس مواشي حظيرة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  مبروك عبدالصادق يربش/بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 27851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف حسن حمدي محمد -  108

  العزب سعيد قطب احمد/  بملك النوباريه غرب - المستشفي خلف 3 رقم قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابراهيم محمد شعبان -  109

 دياب ابراهيم محمد/بملك الغيته ليان عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابراهيم محمد شعبان -  110

/  بملك الفرج كوم تبع الغيته - ليان قرية بالعنوان جنيه 100000 ماله وراس. سيارات بيع معرض بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير

 . دياب ابراهيم محمد

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 27850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زخاري جادالرب غطاس عاطف -  111

  زخاي جادالرب غطاس/ بملك غازي سيدي - العمومي ابوالمطامير كفرالدوار طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 18786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابراهيم محمد شعبان -  112

  دياب ابراهيم محمد/بملك الغيته ليان عزبة بالعنوان جنيه 12000 مال براس اسمده بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

 20190820 تاريخ وفي 18786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دياب ابراهيم محمد شعبان/  السيارات لتجارة دياب -  113

 هالغيت ليان عزبة بالعنوان جنيه 12000 مال براس اسمده بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  دياب ابراهيم محمد/بملك

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 27373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح عبدالصبور محروس محمد -  114

 عبدالصبور محروس/  بملك الفرج كوم بالعنوان جنيه 12000 مال براس اسمنت بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  نوح

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 27854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح بطرس فوزي فادي -  115

  يونس حسين مجدي علي/ بملك حرب طلعت شارع المصنوعات بيع شارع من متفرع ثروت شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 27373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح عبدالصبور محروس محمد -  116

 نوح عبدالصبور محروس/  بملك الفرج كوم  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 27373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح عبدالصبور محروس محمد -  117

 عادل/  بملك الفرج كوم واعر عزبة بالعنوان جنيه 50000 مال براس مواشي حظيرة بنشاط - الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 واعر محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 27853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي عبدالجواد فوقي عبير -  118

  عالم عبدالنبي متولي محمود/  بملك البسلقون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 21697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  119

 احمد حلمي نبيله/  بملك الجديد العهد بشارع الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 21697    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  120

  كامل القوي عبد وسلطان محمود الرازق عبد جمعه/  بملك الجديد العهد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عبدهللا براني هللا ضيف -  121

/  بملك التحرير-الجامع عزبة بالعنوان جنيه 50000 مال براس عمومية مقاوالت بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  معروف عبدهللا براني

 العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم الصافي ابراهيم اسامه -  122

  بالزا جرين امام النصر ش خديجه السيده مسجد بجوار سموحه بستان ش ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد ربه عبد محمد خميس ازهار -  123

 فايز كيالني رزق حسين/  بملك زهره طريق المصمودي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 21697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  124

 احمد حلمي نبيله/  بملك الجديد العهد بشارع الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 21697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  125

  كامل القوي عبد وسلطان محمود الرازق عبد جمعه/  بملك الجديد العهد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدهللا فرج محمد -  126

  غيث عطيه عبدهللا فرج عاطف/  بملك الياسينية ابوخطيب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عبدهللا براني هللا ضيف -  127

 معروف عبدهللا براني/  بملك التحرير-الجامع عزبة  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عبدهللا براني هللا ضيف -  128

 خضره/  بملك العام الطريق بجوار كوامبو وبالعنوان جنيه 12000 مال وراس غيار قطع بنشاط -الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 مصطفى حسين ناجى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  129

  غندور بخيت كمال جرجس/  بملك النوباريه غرب محرم عثمان بقرية 105 محطه 38 قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك ضيف محمد ضيف -  130

  بريك ضيف محمد عزت/  بملك قنديل - القناويه طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريف احمد محمد ابواليزيد دعاء -  131

 يحيى محمود جالل/  بملك التمليك - الجزيره سنترال بجوار السادات انور شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 21697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  132

 احمد حلمي نبيله/  بملك الجديد العهد شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 21697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  133

 احمد حلمي نبيله/  بملك الجديد العهد شارع ،:   الـتأشير وصف
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  حسين يوسف ضيف صبري/  بملك مهنا حلمي عزبة حارالم ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور محمد منصور رمضان مصطفي -  135
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،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمراوي محمد عباس مختار محمد -  136

  الحمراوي محمد عباس مختار/  بملك الوكيل - التعليميه االداره امام ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 27858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر اسماعيل فريد محمود -  137

  ابراهيم محمد يوسف وجنات/  بملك زهره قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  138

  غندور بخيت كمال جرجس/  بملك النوباريه غرب محرم عثمان بقرية 105 محطه 38 قطعه - الرئيسي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 10837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  139

 . الدين شرف عبدالجواد محمد/  بملك النوباريه غرب - شوقي احمد قرية - النوباريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 10837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  140

 عبدالجواد محمد شريف/  بملك شوقي احمد قرية - بالنوبارية  كائن فواكــــه وتصدير استيراد  نشاطه: الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . االحول

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 10837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحول الدين شرف عبدالجواد حمدم ايهاب -  141

 . الدين شرف عبدالجواد محمد/  بملك النوباريه غرب - شوقي احمد قرية - النوباريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 10837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحول الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  142

 محمد شريف/  بملك شوقي احمد قرية - بالنوبارية  كائن فواكــــه وتصدير استيراد  نشاطه: الرئيسي ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 . االحول عبدالجواد
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  السعيد عبدالمجيد قناوي جوده/  بملك االدكاوي عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 13844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،".  علواني اللطيف عبد سعد فرج"  -  144

  شعيع احمد محمود اشجان/  بملك النوباريه-العسكريه الثانوية امام الثاني السكني الحي 744 القطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حفني محمد موسى محمد -  145

 . عبدالمجيد عبده عبدالمجيد محمد/  بملك الثانيه الدفعة - التمليك -لقاء شارع 14 - 2 مدخل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رزق ابراهيم سحر -  146

  حميده جمعه سليمان صبري/  بملك العرقوب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 7860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب بسيونى سعيد سامح -  147

 محجوب بسيوني سعيد/  بملك مارون ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبدالقادر عطيه ناجي علي -  148

  طايل عبدالرؤوف عبدالهادي احمد/  بملك الوسطانيه-المدرسه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد رجب عيد خليل صبري -  149

  زايد رجب عيد خليل فوزي/  بملك الحدائق-التمليك - اللقاء شارع 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 22127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سعد الواحد عبد هبة -  150

 موسى مصطفى طاهر/  بملك حرب طلعت حي - نظير - البنا انيس شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 10837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحول الدين شرف الجواد عبد محمد ايهاب -  151

 االحول الجواد عبد محمد اشرف/  بملك النوباريه شوقي احمد قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190825 تاريخ وفي 27863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب السيد حامد يسري -  152

  نصيب محمد سيد عادل/  كبمل القديم السنترال شارع-االف العشرة قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عبدهللا محمد وليد -  153

  عبدالمطلب عبدهللا محمد/  بملك النصر شارع 43 رقم عقار شحاته سيدي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حصاوي عبدالمسيح شحاته مالك -  154

  بشاي جرجس ميخائيل فيكتور/  بملك للسيراميك المظلوم مخزن امام المصانع طريق الخضره نوبار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد احمد بشير طه -  155

  عطيه يونس عطيه نصر صباح/  بملك البركة كوم - الشريط خط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 27870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حافظ فايز محمد -  156

 محمد حافظ الحميد عبد احمد/  بملك خميس كوبري بجوار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي محمد حسن محمد -  157

  محمد حسن محمد مختار/  بملك البحري النشو ماركو عزبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي عبداللطيف عيسي محمد -  158

  محمود علي عبداللطيف عيسي/  بملك المحكمه شارع حسانين خالد ع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 27874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد علي عبيد احمد ابراهيم -  159

  عبيد علي عبيد احمد/  بملك 3/ 10 ابيس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 21375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سلطان محمد محمد فوزى ناصر -  160

 منصور سليم غازي النبي عبد قدريه/  بملك 72 ك الجود ابو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالعزيز رفعت المغوري حماده -  161

 عبدالعزيز رفعت المغوري/  بملك شحاته سيدي - المكمورة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  البلحي حسن سعد رفاعي احمد -  162

 . خضرجي البلحي حسن سعد/  بملك العكريشة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركه عبدالحميد محمد فوزي -  163

  عبدالحميد محمد خالد محمد/  بملك دفشو - االبيض القصر ،:   الـتأشير

 تم 20190827 تاريخ وفي 27877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الفقي ابراهيم عبدالرحمن عبدالمحسن منصور -  164

 عبدالرحمن عبدالمحسن محمد/  بملك الزراعي الطريق - المستجدة ابيس - عثمان كنج مدخل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 . الفقي ابراهيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 11019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده علي محمد انور مراد -  165

 . بملكه كائن جنيه70000 برأسمال مواشي حظيرة بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 11019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد مرادكو -  166

 . بملكه كائن جنيه70000 برأسمال مواشي حظيرة بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عثمان خميس جمعه شريف -  167

  وزه حمدم عبدالفتاح عادل/  بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  168

  الجرف محمد عبدالوهاب محمد/  بملك المهاجرين الشاذلي شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 24805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد حسني سعد -  169

 الساعي قطب خميس رمضان/  بملك السناهرة - الرحمة شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 11019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده علي محمد انور مراد -  170

 حميده علي محمد انور مراد/  بملك البركه كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 11019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده علي محمد انور مراد -  171

/  بملك البركه كوم - الدوار عزبة بالعنوان  جنيه مليون مال وراس وتصدير استيراد عموم مكتب بنشاط-الرئيسي ،:   الـتأشير

 علي محمد انور مراد محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شاهر علي اسماعيل -  172

  محمد شاهر علي ابراهيم/بملك برسيق طلمبات - المنصوري ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 27876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجازي محمد محمود هاني -  173

  ابوزيد يس مصطفي/  بملك البركة كوم - الدوار ع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم عبدالغني جيهان -  174

  محمد سعد عبدالهادي حمدي/  بملك يغاز سيدى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قطب حسن محمد تامر -  175
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،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي هاشم محمد محمود مصطفي -  176

  هاشم محمد محمود/  بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد كامل محمد -  177

  اسماعيل محمد كامل/  بملك الغيته ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم -  178

  عبدالوهاب محمد ابراهيم محمد/  بملك بسيوني منشية ابورابح عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 16674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدية النعيم عبد عوض محمد -  179

 مال براس كادو تجاريه بسمه بالتنجيد الخشب من والركنات االنتريهات تصنيع بنشاط اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 عبدالجليل احمد السيد عالء/بملك البلد البيضا السوق ش بالعنوان جنيه 50000

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  180

  جنيه 100000 - الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 11219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الغني عبد محمد نصر -  181

 ساويرس بشري/بملك الحديد السكه لشريط الموازي 6/ 5 المدينة مجلس محالت - المحطه ميدان - القاهر شارع ،:   الـتأشير

 برلنت ساويرس ويسري برلنت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مساعد عبيد عسرانه -  182

  الحصاوي عبدالحليم حامد ياسر محمد/  بملك البركه كوم - المرسة ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد فايز محمود -  183

  مصطفي علي السيد جالل/  بملك قافلة - السريع الطريق بجوار قناوي ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك حسن مبارك صبحي -  184

  قاسم عبدالفتاح احمد كامل مبروكه/  بملك غازي سيدي - الشباسيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطي سعد عبدالعظيم عمرو -  185

  محمود عبدالسميع محمود عصام/  بملك بخيت احمد مزرعه بجوار كازوليا طريق الفرج كوم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 16674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدية النعيم عبد عوض محمد -  186

 عبدالجليل احمد السيد عالء/بملك البلد البيضا السوق ش  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 16674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدية النعيم عبد عوض محمد -  187

 وائل:  ملك/  المحطة شارع/  البلد البيضا قرية بالعنوان جنيه 50000 ماله وراس تنجيد بنشاط - الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 شعيب محمد عزت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سالم حسني احمد -  188

  القلش عطيه علي الدين وحيد/  بملك لوقين قومبانية - السريع الطريق 31 ك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 27892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمود احمد صالح -  189

  سلومه نصر محمد محمد/  بملك البنك عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 27899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزاز محمد عاطف محمد -  190

  احمد محمد طارق اسراء/  بملك بالزا مودرن برج - دمنهور موقف بجوار ،:   الـتأشير

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفران محجوب احمد صبحي مصطفي/  ص د/  الفران صبحي مصطفي/  الدكتور صيدليه -  191

 محجوب احمد صبحي/  بملك البلد الدوار كفر مدخل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 16089

  الفران

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 27896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم توفيق سمير محمود -  192

  همام عبدالمحسن عبدالشافي فاطمه/  بملك اليمنية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 27898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالمنعم -  193

  مغربى محمود محمد/  بملك سينا بن شارع من التحرير شارع تقاطع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 27897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمضان طه حمزه -  194

  عوض رمضان طه رجب/  بملك الدراوية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 14089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل قناوي محمد حسن ابراهيم -  195

  جنيه مليون الى المال راس تعديل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 20096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  يعقـــوب على محمد على -  1

 . االسمدة و والبذور الزراعيه االفات و المبيدات وتجارة زراعية ومستلزمات الحديث الري لوازم تجارة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه محمد محمد ادهم -  2

 موتوسيكالت غيار قطع

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 24257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف مصطفى السيد سعيد سماح -  3

 وبويات حدايد:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيسي سيداحمد ابراهيم محمود سماح -  4

 الحكوميه للجهات بناء مواد وتوريدات عموميه مقاوالت:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 22994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سقيطه محمد ابراهيم عادل محمد -  5

 وقطن وشاش فورم يوني وتوريدات ومطاعم كافتريات ادارة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 7860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب بسيونى سعيد سامح -  6

 تجميل مستحضرات:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 19005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. الفقى الوهاب عبد طالب ابى بن على تامر -  7

 وفاكهة خضار تصدير مكتب:  التأشير وصف، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 22127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سعد الواحد عبد هبة -  8

 ماركت سوبر

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 11327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابراهيم عوض منصور -  9

 ". زراعيه مخصبات تجارة"  ليصبح تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 11327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابراهيم عوض منصور -  10

 . فقط مقاوالت مكتب ليصبح  تعدل:  التأشير

 تم20190826 تاريخ وفي 11327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابراهيم عوض منصور{  للمقاوالت االسكندريه}  -  11

 . فقط مقاوالت مكتب ليصبح  تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 21375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سلطان محمد محمد فوزى ناصر -  12

 السيارات وتصدير استيراد معرض:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 18402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم هللا ضيف منصور هالل محمد -  13

 وبذور مبيدات تجارة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 10427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد عمرو -  14

 مواشي وتجارة وتسمين حليب مواشي حظيرة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 24805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد حسني سعد -  15

 كافتيريا

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 17848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى الحليم عبد محمود سعيد -  16

 . فقط التصدير على النشاط واقتصار االستيراد نشاط عن التوقف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 27543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد سيد مبروك ايمن -  17

 زراعيه حاصالت تجارة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 27347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقاب حسن محمد انور صبري -  18

 المستعمله والسيارات المستعمله والزيوت الخرده انواع جميع تجارة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد فرغلي حسن محمد -  1

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني عبدالحليم حمدي دعاء -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قاسم عبدالخالق محمود محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 24920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عبدالقادر مهدي مصطفى احمد -  4

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدهللا ابراهيم محمد اشرف -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 27837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلقاس يوسف سعيد فتحي -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 27851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف حسن حمدي محمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 اريخت وفي 27866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالمجيد قناوي عمر -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  البلحي حسن سعد رفاعي احمد -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 27896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم توفيق سمير محمود -  10

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد مصطفي عبدالجواد حلمي -  11

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران سعدالدين محمد ايمان -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيوني حسن بسيوني كرم -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمود بخاطرو رحاب -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 27839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهوري محمد محمد محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 27853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي عبدالجواد فوقي عبير -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد احمد بشير طه -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 11019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده علي محمد انور مراد -  18

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 27898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالمنعم -  19

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع عديلت تم20190804 تاريخ وفي 27785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلي ابراهيم عطيه محمد عطيه -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القراجي محمود احمد/ د صيدلية -  21

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس ابراهيم عوض ياسين محمود -  22

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم محمد عبدالحميد محمود -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد السيد السيد رشا -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هواش محمد احمد عيد عبدهللا -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 27849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد محبوب سعيد محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر اسماعيل فريد محمود -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد فايز محمود -  28

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد علي محمد علي ابراهيم سليمان -  29

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك سعد شعبان محمد -  30

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالرحيم عبدالجواد عبدالستار -  31

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيشاوى مرسى عوض حسين محمد -  32

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 27840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقاب علي علي رجب عماد -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 27852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك عبدالقوي منصور محمود -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شاهر علي اسماعيل -  35

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي هاشم محمد محمود مصطفي -  36

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 27897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمضان طه حمزه -  37

 خاص: 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،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 26756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندور بخيت كمال شنوده -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فوده محمد طلعت محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي خليفه اسماعيل رمضان وائل -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكونت حسن علي محمد وليد -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره احمد سعد سعيد اية -  42

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 24318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد حسن الناصر عبد احمد -  43

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 10837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  44

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 10837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحول الدين شرف عبدالجواد محمد ايهاب -  45

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركه عبدالحميد محمد فوزي -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبة محمد احمد تامر -  47

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النويهي علي سالم النويهي نصر محمد -  48

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالقوي حامد محمد -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم ابراهيم خليل عزة -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيري سعد عوض عبدهللا -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 26889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عبدهللا براني هللا ضيف -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب السيد حامد يسري -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عبدهللا محمد وليد -  54

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالحق احمد محمود السيد صالح عبدالرحمن -  55

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراوي علي عبدالفتاح علي محمد -  56

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد محمود -  57

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطقاط حسين محمد علي -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 27850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زخاري جادالرب غطاس عاطف -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 27373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح عبدالصبور محروس محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمود احمد صالح -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 27899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزاز محمد عاطف محمد -  62

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحاج المقصود عبد خميس محروس -  63

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفرش عبدالغني عبدالغفار عزة -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي علي السيد وردة -  65

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 26522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحكيم محمد ابراهيم سحر -  66

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار عبدالرازق عبدالجواد مروة -  67

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور محمد منصور رمضان مصطفي -  68

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك حسن مبارك صبحي -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطي سعد عبدالعظيم عمرو -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 16674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدية النعيم عبد عوض محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سالم حسني احمد -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27780   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ،.  ابراهيم كامل احمد خالد -  73

 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 تم20190804 تاريخ وفي 27788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد سعد محمد -  74

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قراعه احمد بدوي -  75

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود خليل ابراهيم فاطمة -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفي فتحي عالء -  77

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حافظ فايز محمد -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشبيشي محمد عبدالحميد مسعود -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي شحاته محمد ابراهيم محمد -  82

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز عبدالحميد اشرف -  83

 خاص: التأشير وصف، 

 تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عبدالغني محمد عبدالفضيل السيد -  84

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريف احمد محمد ابواليزيد دعاء -  85

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 27873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي عبداللطيف عيسي محمد -  86

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 27874   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عبيد علي عبيد احمد ابراهيم -  87

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 21697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  88

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل بسيوني اسماعيل رمضان -  89

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم كامل لطفي محمد الدين عصام محمد -  90

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنوسي عبدالعزيز خليل علي -  91

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد ربه عبد محمد خميس ازهار -  92

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 21697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  93

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 27875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي محمد حسن محمد -  94

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الفقي ابراهيم عبدالرحمن عبدالمحسن منصور -  95

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم -  96

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 21697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  97

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلي علي فرج عفاف -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27791   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، العبد محمد اسماعيل بدر ابراهيم -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد عبدالستار مصطفي -  100

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحميد حسين فتحي عبدالسالم -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 27838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجاج ابراهيم عطيه سعد اشرف -  102

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 27854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح بطرس فوزي فادي -  103

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 21697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  104

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حفني محمد موسى محمد -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رزق ابراهيم سحر -  106

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالعزيز رفعت المغوري حماده -  107

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد السيد -  108

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر محمد رمضان رمضان سامح -  109

 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 27813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام موسي دسوقي هللا نعمه -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عفيفي جمعه رمضان -  111

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوشي عبدالسالم عبدالمنعم محمد مختار -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدهللا فرج محمد -  113

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حصاوي عبدالمسيح شحاته مالك -  114

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عثمان خميس جمعه شريف -  115

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد كامل محمد -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان بشير محمد -  117

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي عبدهللا احمد عبدالعزيز منال -  118

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي محمد حمزه صابرة -  119

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالباقي محمد امال -  120

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد رمضان عبدالسالم كريم -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ اسماعيل مصطفي جبريل -  122

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد مرسي محمد ابراهيم -  123

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 18786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابراهيم محمد شعبان -  124

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27862   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، الحمراوي محمد عباس مختار محمد -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مساعد عبيد عسرانه -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 27799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافي رضا محمد وفاء -  127

 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 تم20190805 تاريخ وفي 27800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد احمد حسن محمد -  128

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير محمد عبدالحميد سمير محمد -  129

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 27847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي عبدالصادق مهدي السعيد -  130

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 27848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنيطي منصور محمد طه وائل -  131

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 27857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك ضيف محمد ضيف -  132

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم عبدالغني جيهان -  133

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 27890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قطب حسن محمد تامر -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 27775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي هللا فتح عادل نصرة -  136

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 27787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جابر فراج عادل -  137

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 27821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جويده عباس عوض مصطفى -  138

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 27827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هناوه عبدالحميد عبدالجواد عبدالحميد -  139

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركي عبدالرؤف علي حسن عصام -  140

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبدالقادر عطيه ناجي علي -  141

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد رجب عيد خليل صبري -  142

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 27876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجازي محمد محمود هاني -  143

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190822 تاريخ وفي 21697   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  1

 افراد: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190822 تاريخ وفي 21697   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الهادى عبد كامل القوى عبد سلطان -  2

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الحديث الري لوازم لتجارة العالمية: الى 20096 برقم المقيدة لشركةا اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

 .   الزراعه ومستلزمات

   البترول شركات لخدمات جارد: الى 17720 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  2

   للرحالت الشرق: الى 23967 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  3

 و الزراعية للتنمية الخير ارض: الى 14056 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  4

 .   الحيوانية

   للرحالت السعد: الى 13644 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  5

 وتصدير الستيراد السلطان معرض: الى 21375 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  6

   السيارات

 الخرده انواع جميع لتجارة السالم: الى 27347 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  7

   المستعمله والسيارات تعملهالمس والزيوت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   20190808 تاريخ وفى ،   11176:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الحوشي المنعم عبد محمد مختار شركه   - 1

 نهائيا التجاري السجل وشطب فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   20412:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،.   وشركاه غازى السيد محمد/  شركة   - 2

 نهائيا التجاري السجل وشطب فيه نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   20412:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عبدهللا توفيق هيثم/  شركة   - 3

 نهائيا التجاري السجل وشطب فيه نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   20412:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،.   وشركاه غازى السيد محمد/  شركة   - 4

 نهائيا التجاري السجل وشطب فيه نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   20412:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدهللا توفيق هيثم/  شركة   - 5

 نهائيا التجاري السجل وشطب فيه نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190801،   تاريخ وفي 17040، برقم يدهاق سبق ،  بسيطة توصية.  وشريكه عبدربه محمد عبدربه مصطفى/  شركة -  1

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

 تم 20190801،   تاريخ وفي 17040، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه ربه عبد محمد ربه عبد محمود/  شركة -  2

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تم 20190826 تاريخ وفي 16286    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،.  وشريكه نعمة ابو على محمد على/  شركة -  1

 . الثالثة الصناعية المنطقة 19 بلوك  29 رقم بالقطعة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190826 تاريخ وفي 16286    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه احمد السيد صابر ربيع حمادة/ شركة -  2

 . الثالثة الصناعية المنطقة 19 بلوك  29 رقم بالقطعة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 16286    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،.  وشركاه ابونعمة على محمد على -  3

 . الثالثة الصناعية المنطقة 19 بلوك  29 رقم بالقطعة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف، 

 تم 20190826 تاريخ وفي 16286    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،.  وشريكه نعمة ابو على محمد على/  شركة -  4

 . الثالثة الصناعية المنطقة 19 بلوك  29 رقم بالقطعة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190826 تاريخ وفي 16286    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه احمد السيد صابر ربيع حمادة/ شركة -  5

 . الثالثة الصناعية المنطقة 19 بلوك  29 رقم بالقطعة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 16286    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،.  وشركاه ابونعمة على محمد على -  6

 . الثالثة الصناعية المنطقة 19 بلوك  29 رقم بالقطعة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وعموم الزراعيه والمخصبات والمبيدات البذور تجارة  بسيطة توصية ،.  وشريكه عبدربه محمد عبدربه مصطفى/  شركة -  1

 وفي 17040   برقم قيدها سبق  ،.  الزراعيه الكيماويات وتجارة بها المسموح واللوائح القوانين حدود فى والتصدير االستيراد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ

 وعموم الزراعيه والمخصبات والمبيدات البذور تجارة  طةبسي توصية ، وشركاه ربه عبد محمد ربه عبد محمود/  شركة -  2

 وفي 17040   برقم قيدها سبق  ،.  الزراعيه الكيماويات وتجارة بها المسموح واللوائح القوانين حدود فى والتصدير االستيراد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ

 هو كما النشاط باقي على واالبقاء"  فقط االستيراد"  نشاط عن التوقف  بسيطة توصية ،.  وشريكها حامد محمود راوية/ شركة -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 18539   برقم قيدها سبق  ،

 و(  خضراء عليقة)  سيالج وتصنيع أراضى استصالح  تضامن شركة ،.  وشريكه ابوعجيلة عبدالفتاح على ممدوح/ شركة -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 19885   برقم قيدها سبق  ، التصدير

 وفي 27766   برقم قيدها سبق  ، كامل الي طباقي مخبز  بسيطة توصية ، وشركائه اسماعيل حسين احمد حسين شركة -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ

 وفي 27766   برقم قيدها سبق  ، كامل الي طباقي مخبز  بسيطة توصية ، وشركائه اسماعيل حسين احمد حسين شركة -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ

 المبيدات و المتخصصة الكيماويات وتصدير وتجارة استيراد  تضامن شركة ،.  وشريكه نعمة ابو على محمد على/  شركة -  7

 و التقاوي و البيطريه المستحضرات و المطهرات و المخصبات و الورقيه و الحيوية و العضوية و الكيماوية االسمدة و الزراعيه

 و المصايد و غيارها قطع و الرش االت و غيارها وقطع الزراعيه االالت و المعدات و النخيل و الزينة نباتات و الشتالت و البذور

 تاريخ وفي 16286   برقم قيدها سبق  ،.  الري ومستلزمات الحدائق ومستلزمات الصناعيه البيئات و التربة محسنات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826



 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

 المبيدات و المتخصصة الكيماويات وتصدير وتجارة استيراد  تضامن شركة ، وشريكه احمد السيد صابر ربيع حمادة/ شركة -  8

 و التقاوي و البيطريه المستحضرات و المطهرات و المخصبات و الورقيه و الحيوية و العضوية و الكيماوية االسمدة و الزراعيه

 و المصايد و غيارها قطع و الرش االت و غيارها وقطع الزراعيه االالت و المعدات و النخيل و الزينة نباتات و الشتالت و البذور

 تاريخ وفي 16286   برقم قيدها سبق  ،.  الري ومستلزمات الحدائق ومستلزمات الصناعيه البيئات و التربة محسنات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826

 و الزراعيه المبيدات و المتخصصة الكيماويات وتصدير وتجارة استيراد  تضامن شركة ،.  وشركاه ابونعمة على محمد على -  9

 و البذور و التقاوي و البيطريه المستحضرات و المطهرات و المخصبات و الورقيه و الحيوية و العضوية و الكيماوية االسمدة

 محسنات و المصايد و غيارها قطع و الرش االت و غيارها وقطع الزراعيه االالت و المعدات و النخيل و الزينة نباتات و الشتالت

 تعديل تم20190826 تاريخ وفي 16286   برقم قيدها سبق  ،.  الري ومستلزمات الحدائق ومستلزمات الصناعيه البيئات و التربة

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 المبيدات و المتخصصة الكيماويات وتصدير وتجارة استيراد  بسيطة توصية ،.  وشريكه نعمة ابو على محمد على/  شركة -  10

 و التقاوي و البيطريه المستحضرات و المطهرات و المخصبات و الورقيه و الحيوية و العضوية و الكيماوية االسمدة و الزراعيه

 و المصايد و غيارها قطع و الرش االت و غيارها وقطع الزراعيه االالت و المعدات و النخيل و الزينة نباتات و الشتالت و البذور

 تاريخ وفي 16286   برقم قيدها سبق  ،.  الري ومستلزمات الحدائق ومستلزمات الصناعيه البيئات و التربة محسنات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826

 المبيدات و صةالمتخص الكيماويات وتصدير وتجارة استيراد  بسيطة توصية ، وشريكه احمد السيد صابر ربيع حمادة/ شركة -  11

 و التقاوي و البيطريه المستحضرات و المطهرات و المخصبات و الورقيه و الحيوية و العضوية و الكيماوية االسمدة و الزراعيه

 و المصايد و غيارها قطع و الرش االت و غيارها وقطع الزراعيه االالت و المعدات و النخيل و الزينة نباتات و الشتالت و البذور

 تاريخ وفي 16286   برقم قيدها سبق  ،.  الري ومستلزمات الحدائق ومستلزمات الصناعيه البيئات و التربة محسنات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826

 الزراعيه المبيدات و المتخصصة الكيماويات وتصدير وتجارة استيراد  بسيطة توصية ،.  وشركاه ابونعمة على محمد على -  12

 و البذور و التقاوي و البيطريه المستحضرات و المطهرات و المخصبات و الورقيه و الحيوية و العضوية و الكيماوية االسمدة و

 محسنات و المصايد و غيارها قطع و الرش االت و غيارها وقطع الزراعيه االالت و المعدات و النخيل و الزينة نباتات و الشتالت

 تعديل تم20190826 تاريخ وفي 16286   برقم قيدها سبق  ،.  الري ومستلزمات الحدائق ومستلزمات الصناعيه البيئات و التربة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190825 تاريخ وفي 27766   برقم قيدها سبق ، وشركائه اسماعيل حسين احمد حسين شركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مصطفى/  شركة: الى 17040 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190801:  ريختا فى  ،  -  1

 . وشريكه عبدربه محمد عبدربه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واصبح متضامن شريك الى موصي شريك من صفته تعدلت  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدربه محمد عبدربه مصطفى -  1

 االفراد او الحكومية و الرسمية سواء الجهات كافة امام الشركة تمثيل فى الحق وله الشركة عن نيابة باسمه التوقيع و االدارة حق له

 اصول شراء و بيع وفى االعتمادات و الحسابات وفتح االقتراض و استالمها و الشيكات بصرف وذلك البنوك جميع مع التعامل و

 االعمال تكون ان بشرط الصالحيات كافة فى الغير وتوكيل المختصة الجهات و العقاري الشهر امام الشركة وتمثيل الشركة

 17040   برقم    20190801:  تاريخ ،.  مادي مقابل بدون اغراضها وضمن الشركة بعنوان منهم الصادرة

 واصبح متضامن شريك الى موصي شريك من صفته تعدلت  شريك و مدير  بسيطة يةتوص  عبدربه محمد عبدربه مصطفى -  2

 االفراد او الحكومية و الرسمية سواء الجهات كافة امام الشركة تمثيل فى الحق وله الشركة عن نيابة باسمه التوقيع و االدارة حق له

 اصول شراء و بيع وفى االعتمادات و الحسابات وفتح االقتراض و استالمها و الشيكات بصرف وذلك البنوك جميع مع التعامل و

 االعمال تكون ان بشرط الصالحيات كافة فى الغير وتوكيل المختصة الجهات و العقاري الشهر امام الشركة وتمثيل الشركة

 17040   برقم    20190801:  تاريخ ،.  مادي مقابل بدون اغراضها وضمن الشركة بعنوان منهم الصادرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشريكه عبدربه محمد عبدربه مصطفى/  شركة -  1

 17040   برقم    20190801

    20190801:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ربه عبد محمد ربه عبد محمود/  شركة -  2

 17040   برقم

   برقم    20190808:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشريكها حامد محمود راوية/ شركة -  3

18539 

    20190825:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائه اسماعيل حسين احمد حسين شركة -  4

 27766   برقم

    20190825:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائه اسماعيل حسين احمد حسين شركة -  5

 27766   برقم

    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشريكه نعمة ابو على محمد على/  شركة -  6

 16286   قمبر



 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

    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه احمد السيد صابر ربيع حمادة/ شركة -  7

 16286   برقم

   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشركاه ابونعمة على محمد على -  8

16286 

    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشريكه نعمة ابو على محمد على/  شركة -  9

 16286   برقم

    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه احمد السيد صابر ربيع حمادة/ شركة -  10

 16286   برقم

   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشركاه ابونعمة على محمد على -  11

16286 

   برقم    20190828:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشركاه غازى السيد محمد/  شركة -  12

20412 

   برقم    20190828:  تاريخ ، تضامن شركة عنه شهروم ملخص  تضامن شركة  وشركاه عبدهللا توفيق هيثم/  شركة -  13

20412 

   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشركاه غازى السيد محمد/  شركة -  14

20412 

   برقم    20190828:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عبدهللا توفيق هيثم/  شركة -  15

20412 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7261   برقم    20190801:  تاريخ ، 3358  2004/06/22جـ  عيسى الحميد عبد محمد رضا -  1

 7261   برقم    20190801:  تاريخ ، 3359  2009/06/22جـ  عيسى الحميد عبد محمد رضا -  2

 7261   برقم    20190801:  تاريخ ، 3360  2014/06/22جـ  عيسى الحميد عبد محمد رضا -  3

 7261   برقم    20190801:  تاريخ ، 3361  2019/06/22جـ  عيسى الحميد عبد محمد رضا -  4

 13765   برقم    20190801:  تاريخ ، 3364  2011/07/11جـ  شهاوي محمد ابراهيم علي -  5

 13765   برقم    20190801:  تاريخ ، 3365  2016/07/11جـ  شهاوي محمد ابراهيم علي -  6



 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

 14033   برقم    20190801:  تاريخ ، 3355  2011/11/01جـ  عاشوره عبدالحميد جمعه -  7

 14033   برقم    20190801:  تاريخ ، 3356  2016/11/01جـ  عاشوره عبدالحميد جمعه -  8

 10903   برقم    20190801:  تاريخ ، 3353  2018/ 1/ 4 جـ  رحيم هاشم نمر حمدي -  9

 17685   برقم    20190804:  تاريخ ، 3368  2016/ 3/ 7 جـ.   العقارى هنداوى النصر سيف صالح -  10

 2131   برقم    20190804:  تاريخ ، 3383  2018/06/29جـ  عبدالمحسن محمد نصر -  11

 13851   برقم    20190804:  تاريخ ، 3385  2011/08/13جـ  البرماوي بسيوني سعد محمد -  12

 13851   برقم    20190804:  تاريخ ، 3386  2016/08/13جـ  البرماوي بسيوني سعد محمد -  13

 13123   برقم    20190804:  تاريخ ، 3373  2015/10/15جـ  حماد احمد كامل محمد يونس -  14

 19012   برقم    20190804:  تاريخ ، 3374  2017/06/18جـ.   ابوشمه مسعد صالح زكريا عزة -  15

 10951   برقم    20190804:  تاريخ ، 3389  2018/01/28جـ  جاموس ابو نصر عنتر امينه -  16

 19618   برقم    20190804:  تاريخ ، 3384  2018/02/27جـ  بديوى سيد على محمد -  17

 7198   برقم    20190804:  تاريخ ، 3367  2019/06/08جـ  علوان محمد سعد منصور -  18

 15860   برقم    20190805:  تاريخ ، 3428  2013/ 8/ 5 جـ  ابوبكر مسعود محمد خليل -  19

 15860   برقم    20190805:  تاريخ ، 3429  2018/ 8/ 5 جـ  ابوبكر مسعود محمد خليل -  20

 1768   برقم    20190805:  تاريخ ، 3418  2014/ 2/ 2 جـ  عبدالرحيم فؤاد الرحيم عبد -  21

 1768   برقم    20190805:  تاريخ ، 3419  2019/ 2/ 2 جـ  عبدالرحيم فؤاد الرحيم عبد -  22

 1768   برقم    20190805:  تاريخ ، 3420  2017/11/18-جـ  عبدالرحيم فؤاد بدالرحيمع -  23

   برقم    20190805:  تاريخ ، 3398  2019/ 6/ 1 جـ  سالمه على حسن موسان سامى دكتور-على حسن صيدلية -  24

7175 

 20224   برقم    20190805:  تاريخ ، 3402  2018/ 12/ 24 جـ.   ابوحسين عبدالمجيد على الشحات على -  25

:  تاريخ ، 3402  2018/ 12/ 24 جـ.  ابوحسين عبدالمجيد على الشحات على/  العموميـــة للمقاوالت ابوحسين على -  26

 20224   برقم    20190805

 20352   برقم    20190805:  تاريخ ، 3407  2019/02/24جـ.   بشاى هللا فضل تادرس ميالد -  27

   برقم    20190805:  تاريخ ، 3400  2018/ 4/ 15 جـ  سالمه على حسن موسان سامى دكتور-على حسن صيدلية -  28

7175 

 228   برقم    20190806:  تاريخ ، 3433  1995/01/28جـ  دومه مبروك سعد محمد -  29

 228   برقم    20190806:  تاريخ ، 3434  2000/01/28جـ  دومه مبروك سعد محمد -  30

 228   برقم    20190806:  تاريخ ، 3435  2005/01/28جـ  دومه مبروك سعد محمد -  31

 228   برقم    20190806:  تاريخ ، 3436  2010/01/28جـ  دومه مبروك سعد محمد -  32

 228   برقم    20190806:  تاريخ ، 3437  2015/01/28جـ  دومه مبروك سعد محمد -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 149   برقم    20190806:  تاريخ ، 3466  2009/12/04-جـ  امين محمود السيد رىيس -  34

 149   برقم    20190806:  تاريخ ، 3467  2014/12/04-جـ  امين محمود السيد يسرى -  35

 3774   برقم    20190806:  تاريخ ، 3463  2005/09/22-جـ  خضير محمد عبدالعزيز محمود -  36

 3774   برقم    20190806:  تاريخ ، 3464  2010/09/22-جـ  خضير محمد عبدالعزيز محمود -  37

 3774   برقم    20190806:  تاريخ ، 3465  2015/09/22-جـ  خضير محمد عبدالعزيز محمود -  38

 20028   برقم    20190806:  تاريخ ، 3431  2018/09/23جـ.   اسماعيل صابر اسماعيل صابر -  39

 20697   برقم    20190806:  تاريخ ، 3460  2019/08/18جـ.   السيد عبدالحليم محمد محمد -  40

 20342   برقم    20190806:  تاريخ ، 3448  2019/02/18جـ.   خليف عبدالقادر محمود عبدالمجيد طلعت -  41

 9917   برقم    20190806:  تاريخ ، 3440  2006/10/14-جـ  هللا عبد محمد الجواد عبد ابراهيم -  42

 9917   برقم    20190806:  تاريخ ، 3441  2011/10/14-جـ  هللا عبد محمد الجواد عبد ابراهيم -  43
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