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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 32345 برقم 20191017 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه محمد عبدالرحيم السيد -  1

 منجود حمزه محمد عبدالرحيم/ بملك بوريد ـ الورق منجود عزبة:  بجهة ، وانتيكات نجف

 رحالت مكتب عن 32358 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود على السيد على السيد -  2

 محمود على السيد على/ بملك فيصل مستشفى شارع من متفرع الفضالى شارع:  بجهة ، ونقل داخليه

 بقـالـه عن 32378 برقم 20191022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى اسماعيل اسماعيل فريد امل -  3

 عيسى اسماعيل اسماعيل فريد/ بملك دسوق خميس سد طريق القصابى مدخل:  بجهة ،

 ، بقـالـه عن 32407 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدهللا حامد السعيد جمال -  4

 يونس ابوالعزم السيد السيد/  بملك دحروج ـ الخطاب بن عمر شارع:  بجهة

 مالبس تجارة عن 32413 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر رجب حسن ايهاب -  5

 المنشاوى محمد عبدالحميد السعيد مجدى/ بملك الغفران شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  بالجمله جاهزه

 تجارة عن 32430 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلموش ابراهيم غزال صفوت -  6

 قلموش ابراهيم غزال/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 بيع عن 32433 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول عبدالمعطى محمد زينات -  7

 عجميه اسماعيل احمد عزه/  بملك الناحيه داير شارع:  بجهة ، صناعيه منظفات

 مستلزمات تجارة عن 32261 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار محمد عبده صالح -  8

 شرابى المجيد عبد على محمود/  بملك_ المستشفى/ شارع/ من شرابى محمود/ شارع 2:  بجهة ، طبيه

 زيت مصنع عن 32266 برقم 20191003 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزوز مصطفى سيد احمد -  9

 المكاوى اسماعيل عبدالحى محمد/  بملك_  الجندى شارع : بجهة ، منتجاته وبيع زيتون

 بجهة ، بقـالـه عن 32276 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابونمشه محمد ابراهيم السيد -  10

 ابوجبل موسى محمد عالء/ بملك قبلى خليج ـ الدقاينه: 

 قطع تجارة عن 32282 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم السيد حماده -  11

 عبدالرحمن محمد عبدالباسط شعبان/ بملك خميس سد طريق ـ القن:  بجهة ، سيارات غيار

 ، بقـالـه عن 32292 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل عبدالستار محمد السيد -  12

 عمرو رامز عبدالصمد بسيمه/ بملك الجمايله ـ شابه:  بجهة

 بقاله عن 32296 برقم 20191008 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب السيد فهمى جالل فاتن -  13

 الخشاب محمد احمد/ بملك_  نعيم حاره_  الشركات/ شارع:  بجهة ، وعالفه

 مكتب عن 32331 برقم 20191015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار اسماعيل كمال حسين -  14

 النجار اسماعيل كمال/ بملك القديمه البوسته شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير

 عن 32429 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى السيد فتوح عبداللطيف ياسر -  15

 الزينى ابراهيم جمعه احمد/ بملك مطوبس فوه طريق:  بجهة ، بناء مواد تجارة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، بقـالـه عن 32338 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين محى رزق احمد -  16

 محمد الدين محى رزق/ بملك الحدادى قرية:  بجهة

 قطع تجارة عن 32359 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليبه محمد جمعه سامح -  17

 صقر بهجت رفاعى جيهان/ بملك القلينى شارع:  بجهة ، استعمال سيارات غيار

 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوراس االمير محمد عبدالعزيز سامى محمد عمر -  18

 ابوراس االمير عبدالعزيز سامى محمد/  بملك االبراهيمى شارع:  بجهة ، ذهبيه مصوغات تجارة عن 32363

 تجارة عن 32368 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين سعد محمد رمضان محمد -  19

 حسنين سعد محمد رمضان محمد/ بملك القبليه الفقهاء حسانين عزبة:  بجهة ، كهربائيه ادوات

:  بجهة ، بقالـه عن 32382 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علم بيومى احمد اتجاه -  20

 سيداحمد سالم سعد/ بملك االشراف منية

 عن 32386 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  الصفطى محمد عبدالمنعم عادل محمد -  21

 محمود احمد محمد فايزه/ بملك المطافى شارع:  بجهة ، بقـالـه

 صيدلية عن 32400 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح سعد محمد السيد محمد -  22

 حجازى حسين عبدالمنعم مجدى/  بملك القديمه البوسته شارع:  بجهة ، عامة

 ثالجة عن 32410 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بليح قطب رمضان محمد محمد -  23

 بليح رمضان محمد رضا/ بملك ابوزياده:  بجهة ، وخضروات وفاكهه لحوم حفظ

 مكتب عن 32256 برقم 20191003 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب عوض فهيم السيد توفيق -  24

 خطاب لبيب عاطف/ بملك_  العلوى الكوبرى بجوار_  الجيش/ شارع:  بجهة ، تصدير

 محل عن 11342 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد موسى احمد -  25

 سيداحمد احمد موسى محمد/ بملك شابه:  بجهة ، حبوب مدشة/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 11342 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد موسى احمد -  26

 شابه مقره كائن زراعيه وحاصالت االقطان وحلج تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، حبوب مدشة/  بنشاط اخر رئيسى

 2005/1/2بتاريخ 11342 رقم تحت ومقيد سيداحمد احمد موسى محمد/ بملك دسوق مركز

 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عيطه ابو احمد فتحى ياسر)  للمقاوالت ابوعيطه -  27

 الغاياتى يوسف عطيات/ بملك_  المدينه سوق ريان/ شارع من فرعى 3:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 32272

 بقـالـه عن 32281 برقم 20191007 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرنوانى احمد محمد حسين -  28

 الفرنوانى عبده احمد محمد/ بملك الصافيه:  بجهة ، وتموين

 حبوب تجارة عن 32307 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جابر رمضان احمد -  29

 عبده احمد رضا/ بملك االستاد شارع 39:  بجهة ، وغالل

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محرم سعد سعيد ناجى صبرى احمد)  العامه للمقاوالت محرم -  30

 محرم سعد سعيد ناجى/ بملك جالل سيدى شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 32316 برقم 20191010

 مخزن عن 32438 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد على حسن حامد حامد -  31

 صبح صبح رجب محمد/ بملك رجب تقسيم ـ ابوشعيشع شارع:  بجهة ، الغذائيه المواد لتجارة

 معرض عن 32320 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حاسالن محمد سعيد اشرف -  32

 النحاس محمد سعيد/ بملك العمومى ةالسوق شارع:  بجهة ، موبيليـا
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 مكتب عن 32344 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى سعد عبده محمود -  33

 الزهيرى حسن سعد عبده/ بملك قبريط:  بجهة ، قانونيا بها المسموح عامه وتوريدات متكامله مقاوالت

 ورشة عن 32352 برقم 20191017 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاويش محمد سعد محمد احمد -  34

 اسماعيل عطيه السعيد/  بملك خميس سد طريق جاويش رزق عزبة:  بجهة ، حداده

 حظيره عن 32396 برقم 20191027 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى سيداحمد محمد احمد -  35

 الهوارى سيداحمد محمد اكرم/ بملك مالك محلة ـ الصردى عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 تجارة عن 32423 برقم 20191030 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق احمد احمد محمد عادل -  36

 هللا خلف يوسف على محمد/ بملك غرب قومسيون ـ النواصريه:  بجهة ، اعالف

 عن 32269 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطاحون محمد محمود محمد عمر -  37

 ابوطاحون محمد محمود محمد/  بملك الموظفين تقسيم ـ اسكندريه شارع 6:  بجهة ، غذائيه مواد وتعبئة تصنيع

 عن 32259 برقم 20191003 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشار حسن محمد عبدالمنعم صالح -  38

 الصعيدى مصطفى/ بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، وطعميه فول مطعم

 ادوات تجارة عن 32279 برقم 20191007 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم حسن رمزى -  39

 عبدالجليل رضوان محمد مبروكه/ بملك الطراوى عزبة:  بجهة ، صحيه

 ، بقـالـه عن 32309 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى على ابراهيم ابراهيم زكيه -  40

 ناصر بسيونى محمد محمد/ بملك البدرى بنزينة خلف:  بجهة

 مالبس تجارة عن 32317 برقم 20191013 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القط عطيه على على -  41

 مصطفى ابراهيم عبده السعد ام/ بملك ابومندور:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

:  بجهة ، بقـالـه عن 32336 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باهلل عاطف زكى محمد -  42

 عبده محمد الدين جمال دينا/ بملك الشركات من الشريف حى ـ سعيد احمد شارع ابوالخير برج

 محل عن 30855 برقم 20191014 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القفاص محمد الشرنوبى رقيه -  43

 الكبريتى عبدالسالم السيد عادل/  بملك المدينه سنهور:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة/  بنشاط اخر ئريسى

 محل عن 30855 برقم 20191014 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القفاص محمد الشرنوبى رقيه -  44

 سنهور مقره كائن كهرباء ولحام حداده ورشه بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، واعالف بحبو تجارة/  بنشاط اخر ئريسى

 2019/1/30 بتاريخ 30855 رقم تحت ومقيد القفاص محمد الشرنوبى رقيه/ بملك دسوق مركز المدينه

 تجارة عن 32346 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين نبيه عطيه الشحات محمد -  45

 ابوالسعد ابراهيم فتحى ياسر/ بملك للذهب كوكى امام ـ ريان الشيخ شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما واحذيه مالبس

 تجارة عن 32349 برقم 20191017 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد سلطان احمد سلطان -  46

 عبدالعزيز احمد محمد احمد/ بملك الكرادوه:  بجهة ، مزليه ادوات

 عن 32393 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى صالح محمد صالح صالح محمد -  47

 صالح محمد محمد رمضان احمد/ بملك الفقى داود عزبة:  بجهة ، المزارع ومستلزمات االعالف تجارة

 عن 32280 برقم 20191007 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليمونه السيد عبدالرحمن عبدالرحمن -  48

 مطاوع ابراهيم سعد داليا/ بملك االرياف موقف شارع20:  بجهة ، غذائيه مواد تجارة

 تجارة عن 32284 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان السيد احمد محمد هيثم -  49

 شعبان السيد احمد محمد/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، ومنزليه كهربائيه اجهزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  بجهة ، بقـالـه عن 32324 برقم 20191013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوحش السيد صالح وفاء -  50

 االشقر امين محمد مصطفى/ بملك الشرطه مركز بجوار 18 شارع

 ورشة عن 32427 برقم 20191030 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عبدالوهاب اكرامى اسالم -  51

 بيومى محمد محمد كريم/ بملك دمرو:  بجهة ، المونتال

 حظيره عن 32354 برقم 20191017 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد محمد احمد -  52

 الشافعى محمد احمد حسام/ بملك الصافيه ـ ابوحسن كفر:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 مكتب عن 32379 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عباس عبدالحميد فاطمه -  53

 عبدالكريم على عبده محمد/ بملك المؤسسه شارع:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)  عقارى تسويق

 بيع عن 32371 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زامل زامل محمد سعد احمد -  54

 الوكيل عامر ابراهيم/ بملك الكبيره العزبه:  بجهة ، محموله تليفونات

 كاوتش تجارة عن 32273 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عرب احمد -  55

 عمر حسن توفيق سعيده/ بملك_  زياده ابو:  بجهة ، توك توك غيار وقطع

 ادويه وتداول بيع عن 32300 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد على عبدهللا محمد -  56

 عبدالعزيز فريج محمد يحى/ بملك_  الشركات/ شارع:  بجهة ، بيطريه

 ، بقاله عن 32302 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر ابراهيم محمد السعيد احمد -  57

 ناصر ابراهيم محمد السعيد/ بملك_  الدسوقى ابراهيم قريه:  بجهة

 مالبس تجارة عن 32434 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرشيدى جابر سعد جابر -  58

 مصطفى اسماعيل محمد قرشى/  بملك المرحومى شارع اول المستشفى شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  وخردوات

 بيع عن 32305 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد ابوالمجد شحاته طارق -  59

 النجار احمد ابوالمجد شحاته/  بملك العبسى جامع امام الصنايع مدرسه خلف النجار السعيد شارع:  بجهة ، افران صاج

 تجارة عن 32347 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى ابوالفتوح عبدالحى محمد -  60

 مكاوى ابوالفتوح عبدالمحسن فوزى/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سالم ابراهيم حسن عبده محمد)  العامه للمقاوالت سالم -  61

 سالم ابراهيم حسن عبده/ بملك هالسالمي:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 32384 برقم

:  بجهة ، جـزاره عن 32387 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيحا احمد احمد عزه -  62

 صباح عبدالعزيز احمد ناديه/ بملك الجيش شارع

 رئيسى محل عن 25878 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد كامل صالح محمد -  63

 البربرى محمد الدين تاج محمد/ بملك دحروج حى:  بجهة ، للسيارات ميكانيكيه اجهزه وصيانة اصالح/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 25878 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد كامل صالح محمد -  64

 دسوق مقره كائن تصدير مكتب بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، للسيارات ميكانيكيه اجهزه وصيانة اصالح/  بنشاط اخر

 2016/8/1 بتاريخ 25878 رقم تحت ومقيد الصياد كامل صالح/ بملك االبراهيمى شارع

 مكتب عن 32402 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركى عمر فتحى كمال احمد -  65

 تركى عمر فتحى كمال/  بملك فوه دوران ـ دسوق:  بجهة ، هندسيه اعمال

 تجارة عن 32416 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  66

 عبدالعزيز محمد سماح/ بملك الشركات شارع ـ ابوغزاله شارع:  بجهة ، اخشاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اعالف تجاره عن 32267 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد عرفه امانى -  67

 النويشى طه تامر/ طه/ محمد/ عالء/ عماد/ فتحى/ بملك_  السادات/ شارع:  بجهة ،

 عن 32275 برقم 20191007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الشيخ رزق مسعود السيد -  68

 الشيخ ابراهيم محمد عبير/ بملك البالبسه ـ العجوزين:  بجهة ، االرز وتعبئة لضرب ارز مضرب

 بالجمله موز بيع عن 32288 برقم 20191007 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم زكى السعيد زكى -  69

 قاسم زكى السعيد/   بملك جماجمون:  بجهة ،

 بقـالـه عن 32308 برقم 20191009 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحر محمود محمد محمد حمدى -  70

 البحر محمود محمد محمد حمدى/ بملك جماجمون:  بجهة ، وتموين

 تجارة عن 32321 برقم 20191013 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عطيه ابوالمجد محمد -  71

 الشامى عبدالحميد عطيه ابوالمجد مجدى/ بملك سليمان دمرو:  بجهة ، فاكهه

 عن 32431 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى محمد عبدالمنعم عمر هللا فتح -  72

 البدوى محمد عبدالمنعم فهمى/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 تجميع مركز عن 32362 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القط اسماعيل ابراهيم عمر -  73

 الصردى مصطفى احمد السيد احمد/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، البان

 تجارة عن 32372 برقم 20191021 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشاد السيد سعد عبدالرازق -  74

 تركى عمر فتحى السيد/ بملك الشركات شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 لتربيه حظائر عن 32395 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرط السيد عادل اسماء -  75

 عالم محمد محمد عز/  بملك برمبال كنال ـ السالم عزبه:  بجهة ، المواشى وتجاره

 بيع عن 32268 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدناصورى احمد يوسف عصام -  76

 سالمه احمد سعد السيد/ بملك االمراء برج ـ الجيش شارع:  بجهة ، شمسيه طاقه اجهزة وتركيب

 ، عالفه عن 32401 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شراره عطيه ابراهيم شروق -  77

 الساهى هللا فرج محمود صبحى محمود/  بملك المدينه سنهور:  بجهة

 ، عـالفه عن 32428 برقم 20191031 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخشبه عبده عبدهللا احمد رامى -  78

 نجم اسماعيل محمد/ بملك الشركه عزبة طريق شابه:  بجهة

 عن 32424 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى حسنين عبده جالل محمد -  79

 الصعيدى حسنين عبده جالل/ بملك بحرى وقف ـ الجنايده:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 بيع عن 32301 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسنديلى يوسف قطب محمد حماده -  80

 البسنديلى يوسف قطب محمد/ بملك_  مندور ابو:  بجهة ، حدايد

 عن 32313 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى سيداحمد بسيونى مصطفى -  81

 الصيحى ابراهيم محمد ايمن/  بملك الصيحى برج برج ـ االبراهيمى الميدان:  بجهة ، مطعـم

 حظيره عن 32312 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود السيد عبده رمضان محمد -  82

 داود السيد عبده رمضان/ بملك السبعين ـ شالما اصالح:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 مصنع عن 32319 برقم 20191013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى عمر خطاب فهمى -  83

 بىالشرنو عمر فتوح/  بملك المستجده المنشيه ـ العتله عزبه:  بجهة ، اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 32364 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين رزق عبداللطيف السيد احمد -  84

 رزق عبداللطيف عبدالاله امل/ بملك شابه ـ رزق عزبة:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 32340 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود فؤاد محمد حميدو محمد -  85

 ابوعطيه ابراهيم يوسف ابراهيم/ بملك العلوى الكوبرى بجوار الجيش شارع:  بجهة ، سيارات واكسسوارت غيار قطع تجارة

 مصنع عن 32380 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعبدهللا جاد عجيب بشاير -  86

 ابوعبدهللا جاد عجيب محمد/ بملك البرانيه ـ شرق قومسيون:  بجهة ، مخلالت

 مكتب عن 32389 برقم 20191023 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالحميد السيد احمد -  87

 جمعه عبدالحميد السيد/ بملك دمرو:  بجهة ، اسماك تصدير

 عن 32398 برقم 20191027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القواس فوزى محمد سمير مجدى -  88

 القواس ابراهيم فوزى سمير/  بملك الصنايع مدرسه خلف:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 صيدليه عن 32432 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بليح عبدالمجيد محمد محمد اسراء -  89

 الدفراوى سليمان كامل امال/ بملك العجوزين:  بجهة ، عامه

 عن 32420 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيه اسماعيل محمد طاهر اسماعيل -  90

 شنيت عبدالحميد محمد نجفه/ بملك المستوصف خلف:  بجهة ، بقـالـه

 مخزن عن 32274 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرباتى على احمد جمال احمد -  91

 القرباتى احمد جمال محمد/ بملك_  الرميلى عزبه:  بجهة ، غذائيه مواد تبريد

 محل عن 17981 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف السعيد ابراهيم طارق -  92

 بنك عمارات:  بجهة ، وقطاعى جمله كهربائيه اجهزه وتجاره الغير لدى كهربائيه واجهزه ادوات تصنيع/  بنشاط اخر رئيسى

 سليمان احمد محمد/  بملك 1 رقم محل واالسكان التعمير

 محل عن 17981 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف السعيد ابراهيم طارق -  93

 محل للمذكور ـ:  بجهة ، وقطاعى جمله كهربائيه اجهزه وتجاره الغير لدى كهربائيه واجهزه ادوات تصنيع/  بنشاط اخر رئيسى

 اجهزه مصنع/  بنشاط ـ الشريف ابراهيم شهدى/ بملك كنتاكى خلف الجيش شارع من متفرع ابوحالوه شارع  مقره كائن رئيسى

 كهربائيه

 عن 32304 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروينى محمد اسماعيل احمد محمود -  94

 الروينى محمد اسماعيل احمد/  بملك بدوى حافظ شارع:  بجهة ، وبطاريات اطارات تجاره

 آيس محل عن 32306 برقم 20191009 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد ابراهيم سعد على -  95

 محمود محمد عبدالنبى جميل/  بملك جالل محمد الباهى شارع من متفرع مرسى انور شارع:  بجهة ، كريم

 بجهة ، بقـالـه عن 32315 برقم 20191010 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور مصطفى سعد سحر -  96

 خطاب احمد احمد عبدالكريم/ بملك برمبال: 

 مصنع عن 32435 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق على عبدالفتاح منجود -  97

 عمر يوسف سامى حسن/  بملك ابيانه:  بجهة ، بالستيك اكياس

 بيع عن 32348 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب احمد عبدالمهيمن عزت احمد -  98

 الخطيب احمد عبدالمهيمن عزت/  بملك السالميه:  بجهة ، بارده ومشروبات ماكوالت

 الـى مخبـز عن 32341 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم شعبان كمال ابراهيم -  99

 ابراهيم شعبان كمال/ بملك الدلتا شارع:  بجهة ، كامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، رخام بيع عن 32353 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه عباس محمد عمر -  100

 محمد محمد عبدالمجيد محمد/ بملك جاويش رزق عزبة:  بجهة

 مصنع عن 32370 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاز على حامد عزت حماده -  101

 عكاز على حامد عزت محمد/ بملك شابه ـ الكرادوه:  بجهة ، كريم آيس

 بيع عن 32367 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حسن محمد حسن داليا -  102

 هجرس سعد احمد نجالء/ بملك العلوى:  بجهة ، منظفات

 ورشة عن 32385 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغول ابراهيم ابراهيم عبدهللا -  103

 صالح سالمه شعبان عبدالباسط/ بملك شالما اصالح ـ سالمه على عزبة:  بجهة ، معادن ولحام خراطة

 استيراد مكتب عن 32419 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا محمد جمال ياسر -  104

 ام/ بملك النوايجه قرية:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير

 جابر احمد محمد السعد

 مصنع عن 32257 برقم 20191003 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبال عبداللطيف سعد محمد -  105

 الحبال اللطيف عبد سعد اللطيف عبد/  محمد/  بملك_  العلوى طريق/  القضابه ترعه:  بجهة ، صوف تسريح

 حظيره عن 32277 برقم 20191007 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتيه عبدهللا مصطفى عبدهللا -  106

 عبعبوب بسيونى صبحيه/ بملك الزراعيه الجمعيه بجوار ـ دياى محلة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 ، بقـالـه عن 32330 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى حسن السعيد اميره -  107

 قناوى السعيد محمد احمد وليد/ بملك عبدالعال زاوية شارع:  بجهة

 سوبر عن 32421 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجمعه هللا رزق طلعت محمود -  108

 ابوجمعه هللا رزق طلعت/ بملك الروس قرية:  بجهة ، ماركت

 تجارة عن 32436 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطرى محمد خميس محمود -  109

 عجميه اسماعيل احمد عزه/ بملك الناحيه داير شارع:  بجهة ، الكهربائيه االدوات

 اسماك بيع عن 32342 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد عويس سعيد محروس -  110

 احمد عبدالحليم عبدالرحمن محمد/ بملك دمرو:  بجهة ، مملحه

 عن 32383 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبريكه عبدالسالم محمد محمد اميره -  111

 القلشانى محمد عبدالرؤف/ بملك للجبنه الصعيدى مصنع بجوار:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  مالبس بيع

 عن 32399 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  المالحه عبدالغفار الدين سعد محمود -  112

 المدنى السيد نعيمه/  بملك المالحه حسنى سامى/  د صيدليه بجوار الفتح شارع:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 32271 برقم 20191007 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداوودى محمد الصغير مسعد سعد -  113

 ابراهيم سعد السعيد/ بملك قلين طريق ـ دحروج حى:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشة

 تجارة عن 32422 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد نشوان حسن امين محمد -  114

 الحاج مندور على فهيمه/  بملك الملح شباس:  بجهة ، منزليه ادوات

 محل عن 28484 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشاهين على شحاته احمد -  115

 ابوشاهين على شحاته/ بملك االشراف منية:  بجهة ، اسماك تجارة/  بنشاط اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محل عن 28484 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشاهين على شحاته احمد -  116

/ بملك فوه مركز االشراف منية مقره كائن خرده تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، اسماك تجارة/  بنشاط اخر رئيسى

 2017/12/25 بتاريخ 28484 رقم تحت ومقيد ابوشاهين على شحاته

 ادوت تجارة عن 32290 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابراهيم على سعاد -  117

 شوغى بدوى عبدالواحد زكريا عماد/ بملك الشرقيه السخاوى:  بجهة ، ومفروشات امنزليه

 بيع محل عن 32286 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالراضى على احمد محمد -  118

 خضراوى سيد عبدالعظيم احمد/ بملك الرياضى النادى شارع:  بجهة ، سجائر

 تجارة عن 32299 برقم 20191008 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالجواد عامر محمد -  119

 خميس عبدالمنعم بسيونى بسيونى بملك_  بحرى خليج/ الروس:  بجهة ،( العسكريه المالبس ماعدا) جاهزه مالبس

 عن 25234 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  120

 حسين محمد بهجات السيد عبير/ بملك ابوحسين موسى عزبة:  بجهة ، الحربيه المصانع منتجات بيع/ بنشاط اخر رئيسى محل

 عن 25234 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  121

 وعموم واطارات سيارات معرض/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، الحربيه المصانع منتجات بيع/ بنشاط اخر رئيسى محل

 25234 رقم حتت ومقيد حسين عبدهللا محمود صبرى عالء/ بملك دسوق مركز شابه ـ الجمايله مقره كائن والتصدير االستيراد

 2016/3/24 بتاريخ

 عن 25234 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  122

 عزبة مقره كائن مخلفات نقل/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ:  بجهة ، الحربيه المصانع منتجات بيع/ بنشاط اخر رئيسى محل

 بتاريخ 25234 رقم تحت ومقيد عبدهللا صبرى محمود احمد/ بملك دسوق مركز ابوحسين

 عن 32333 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعيقى السعودى عيد عبدالسالم -  123

 ابواحمد احمد محمد نشأت/ بملك ابواحمد طريق:  بجهة ، مراتب مصنع

 تجارة عن 32328 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين ابراهيم ابراهيم محمد -  124

 زياده عبدالمنعم ايمن/ بملك ابوزياده:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات

 حظيره عن 32377 برقم 20191022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرابى محمد مختار احمد -  125

 شرابى محمد مختار ابراهيم/ بملك النوايجه فرامون:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 بيع عن 32374 برقم 20191021 فى قيد ، 7500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم -  126

 عبده على عبدالهادى السيد هيام/ بملك ناصر عزبة:  بجهة ، اعالف

 استثمار مكتب عن 32394 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفوال احمد محمد اكرم -  127

 الفوال العابدين زين على احمد/ بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، عقارى

 عن 32403 برقم 20191028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار على عبدالرحمن ابراهيم رضا -  128

 كمون ابواليزيد عنتر صالح/ بملك دمرو:  بجهة ، صحيه ادوات تجارة

 مكتب عن 32406 برقم 20191028 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل نجا محمود محمد شريف -  129

 خليل نجا محمود محمد/ بملك رشيد معدية:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 32408 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير علوان محمد محمد -  130

 ابوالخير علوان محمد/ بملك بكار بنى:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 عن 32412 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النصر سيف عبدالعزيز محمد عطا -  131

 النصر سيف عبدالعزيز محمد/ بملك قبريط منشية:  بجهة ، يدويه نجاره ورشة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 32278 برقم 20191007 فى قيد ، 57000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعزاوى محمود مصطفى حمدى -  132

 المالح قطب سعد صالح/ بملك االبراهيميه:  بجهة ،(  وحمص وسودانى لب)  مسليات تصنيع

:  بجهة ، بقـالـه عن 32293 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادم فتحى لطفى حمدى -  133

 لطيف فوزى نويجى/ بملك النوايجه

 صيدليه عن 32298 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد كامل محمود هشام امانى -  134

 الصاوى محمد مصطفى محمد/ بملك_  جامع سيدى:  بجهة ، عامه

 تجارة عن 32322 برقم 20191013 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب عطيه هللا جاب هاله -  135

 بدران فوده خالد/ بملك الكرادوه ـ شابه:  بجهة ، منزليه ادوات

 ، بقـالـه عن 32325 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خير ابراهيم فتوح فلاير -  136

 هللا خير مصطفى ابوالفتوح ممدوح/ بملك مهدى معدية:  بجهة

 تجارة عن 32332 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجازيه عرابى محمد اسالم -  137

 حسين ذكى عبدالعزيز سوميه/ بملك عمرو عزبة:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف مصطفى محمد جابر عبدالرحمن -  138

 عبداللطيف مصطفى محمد/ بملك قلين طريق دسوق:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن 32415

 عن 32425 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البستاوى على حامد ابراهيم محمود -  139

 الصالحى سعد عبدالقادر/ بملك العجوزين:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة

 محل عن 21279 برقم 20191020 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان رزق رمضان محمد -  140

 اشرف/ بملك والطفوله االسره حديقة امام ابوالعنين برجح الجيش شارع:  بجهة ، سيدات وكوافير حريمى اتيليه/ بنشاط اخر رئيسى

 ابوالعنين محمد على محمد

 محل عن 21279 برقم 20191020 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان رزق رمضان محمد -  141

 دسوق مقره كائن حالقه صالون/  بنشاط اخر رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، سيدات وكوافير حريمى اتيليه/ بنشاط اخر رئيسى

 2013/9/8 بتاريخ 21279 رقم تحت ومقيد رزق رمضان محمد/ بملك االستاد شارع

 تجارة عن 32369 برقم 20191021 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك مصطفى هللا عطا عطيه -  142

 كشك مصطفى مصطفى هللا عطا/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، العسكريه اللمالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 مكتب عن 32270 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار عبدالرؤف انور عيسى -  143

 عبدالرؤف رشاد محمد عبدالرؤف/ بملك_  عباس منشأة:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير

 تجارة عن 32255 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى جابر احمد احمد -  144

 ربه عبد هللا عبد احمد سيد عادل/ بملك_  الزيات مدحت/ شارع:  بجهة ،( العسكريه المالبس فيماعدا)  جاهزه مالبس

 معرض عن 32409 برقم 20191028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالحميد فايز محمد -  145

 رمضان عبدالحميد فايز محمد احمد/ بملك الملح شباس:  بجهة ، السيارات لتجارة

 تعبئة عن 32411 برقم 20191028 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشبانه بلتاجى سعد محمود رضا -  146

 االطروش عبدالعزيز عيشه/ بملك الدينى المعهد شارع بحرى وقف ـ الهرده:  بجهة ،(  الملح عدا فيما)  غذائيه مواد

 عن 32343 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى عمر ابراهيم يوسف ساميه -  147

 عمر ابراهيم يوسف شتا/  بملك البحيرى قرية:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عقط تجارة عن 32283 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سالم محمد ثروت -  148

 الجمل محمد سالم محمد/ بملك البحريه الجمايله قرية:  بجهة ، سيارات غيار

 تجارة عن 32287 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ محمد عبدالرؤف محمد -  149

 سلطان محمد محمد محمد محمود/  بملك الشيخ على محمد شارع:  بجهة ، عطور

 تجارة عن 32303 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مروان دسوقى على سهير -  150

 ابوحميده عيد عباس رمضان/ بملك المدينه سنهورـ  الحيطه عزبة:  بجهة ، زراعيه وحبوب عالفه

 مقاوالت مكتب عن 32326 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر سعد عيسى سعد -  151

 جبر سعد عيسى سامى/ بملك سنديون:  بجهة ، وانشاءات عامه

 تجارة عن 32334 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح بسيونى محمد ممدوح -  152

 الحداد توفيق محمد ابوالفتوح اشرف/ بملك ابوعلى محلة:  بجهة ، المكتبيه االدوات وتوزيع

 تجارة عن 32329 برقم 20191014 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى رزق عبدالعزيز فكريه -  153

 الصعيدى على محمد حافظ/ بملك قبريط:  بجهة ، صحيه ادوات

 ، والبان بقـالـه عن 32357 برقم 20191020 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى حسن حسن عبدهللا -  154

 عبيه احمد فوزى سمير/ بملك بورسعيد شارع:  بجهة

 ، بقـالـه عن 32361 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر سعيد ابراهيم محمد -  155

 السيد عبدالعزيز محمد سمر/ بملك الفتح شارع من متفرع االجتماعيه الشؤن شارع:  بجهة

 مكتب عن 32375 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل فهمى محمد جمال -  156

 منصور عبدالفتاح فهمى محسن/ بملك شرق القومسيون ـ نوفل عزبة:  بجهة ، نقل مقاوالت

 32373 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ عبدالرحمن حسانين محمد على -  157

 الصباغ عبدالرحمن حسانين محمد مصطفى/ بملك االشراف منية:  بجهة ، دواجن مزرعة عن

 عن 32417 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطبالوى عبدالمجيد محمد صالح -  158

 الطبالوى محمد محمد محمد/ بملك المدينه سنهورـ  الحيطه عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيرة

 ، بقـالـه عن 32418 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم حجازى بهجات على -  159

 ابوعمر عبدالقادر فؤاد عزالرجال/ بملك العجوزين:  بجهة

 محل عن 32416 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين بهى محمد السيد دسعي عماد -  160

 عبدالعزيز محمد سماح/ بملك الشركات شارع ـ ابوغزاله شارع:  بجهة ، مغسله/  بنشاط اخر رئيسى

 ورشه عن 32311 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز ابراهيم محمد هشام -  161

 دراز ابراهيم محمد هيثم/ بملك دياى محله:  بجهة ، شكاير تصنيع

 32258 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف محمد ابوالمكارم ابوالمكارم احمد -  162

 لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا وذلك 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد لعموم مكتب عن

 شرف محمد المكارم ابو المكارم ابو تامر/  بملك_  شمشيره:  بجهة ،

 عن 32294 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى عبدالمنعم محمد عصام محمد -  163

 ريحان محمد ابراهيم حسام/ بملك الفتح مسجد امام الفتح شارع:  بجهة ، عامـه صيدليـه

 عن 32318 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القعود محمد محمد حمدى السعودى -  164

 القعود محمد محمد حمدى/  بملك جماجمون ـ توفيق عزبه:  بجهة ، وخضروات فاكهه تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 32323 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحجر عبدالمعطى ابراهيم محمد ابراهيم -  165

 جمعه احمد رضا/ بملك المستعمره ـ المهاجرين شارع:  بجهة ، زجاج تجارة عن

)  مقلى عن 32335 برقم 20191015 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شقره حسن محمد طلعت احمد -  166

 شقره حسن محمد طلعت/ بملك دسوق فوه طريق ـ العلوى قرية:  بجهة ،(  وسودانى لب

 محل عن 32416 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  167

/ بملك الشركات ش ـ ابوغزاله شارع مقره كائن اخشاب تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، مغسله/  بنشاط اخر رئيسى

 2019/10/29بتاريخ 32416 رقم تحت ومقيد عبدالعزيز محمد سماح

 تجارة عن 32381 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد ابوالمجد محمد -  168

 الشافعى محمد محمد ابوالمجد/ بملك الصرادوسى كنيسة : بجهة ، وشحوم زيوت

 حدايد تجارة عن 32388 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهره محمد مختار زهره -  169

 فدره حافظ صبحى/ بملك بحرى خليج الروس:  بجهة ، صحيه وادوات وبويات

 عن 32390 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبيده محمد حسن محمد ابراهيم -  170

 الزبيده:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 زبيده حسن محمد محمود/ بملك البحريه

 تجاره عن 32297 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرقى الجندى عزت مينا -  171

 كدش حسن حسن رجاء/ بملك_  كدش عمارة_  عبدالعال/ شارع 24:  بجهة ، مفروشات

 عن 32327 برقم 20191014 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواش عبدالحليم ابراهيم حواش اكرم -  172

 حواش عبدالحليم ابراهيم حواش/  بملك العجوزين:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشة

 تصنيع عن 32414 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريخه طلحه سيد حسن محمد -  173

 العسال عبدالجواد عبده كريمه/ بملك ابوالمجد سيدى شارع ـ المستعمره:  بجهة ، المعدنى االثاث

 عن 32437 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير فرج عبدالحليم صبرى محمد -  174

 ايوب عبدالسالم على احمد السيد/  بملك الملح شباس:  بجهة ، بقـالـه

 بجهة ، بقـالـه عن 32360 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقر سيداحمد شفيق بسمه -  175

 خليل على عيد/ بملك ابودراز: 

 حظيره عن 32262 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عون محمد عبدالخالق جالله -  176

 عون عبدالصمد الدين محى توفيق/ بملك عون عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 حظيره عن 32376 برقم 20191022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرنشاوى محمد بركات محمد -  177

 القرنشاوى محمد محمد هاله/ بملك النوايجه فرامون:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 ، بقاله عن 32264 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسل محمد رجب محمد احمد -  178

 عسل محمد رجب محمد اسالم/ بملك_  القديمه المستشفى/ شارع:  بجهة

 تجارة عن 32310 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومعبد ابراهيم السيد السيد خالد -  179

 منصور شكرى نصحى ساميه/  بملك الزيات مدحت شارع من متفرع سعد حارة:  بجهة ، بيتى مالبس

 مكتب عن 32314 برقم 20191010 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحنيفه محمود محمد محمد -  180

 ابوحنيفه احمد محمود محمد/ بملك الخضراء الجزيره:  بجهة ، زراعيه وثمار االت تصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  181

/ بملك النوايجه ـ فرامون عتل:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 14360 برقم 20191014

 النخالوى ابراهيم فتوح سعد

 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  182

/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره/  بنشاط اخر رئيسى محل عن 14360 برقم 20191014

 بتاريخ 14360 رقم تحت ومقيد الجروانى جاد عبدالحميد سعد/ بملك بسيم شارع سالم سيدى مقره كائن معارض تنظيم

2008/1/17 

 تجارة عن 32350 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا محمد محمد ابراهيم دهبيه -  183

 عسل على هانى/  بملك النحاسين شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 32351 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حصال ابراهيم ابراهيم عصام اسماء -  184

 صالح ابراهيم ابراهيم عصام/ بملك المندوره:  بجهة ، عامه صيدليه

 اسماك تجارة عن 32366 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد صبحى على -  185

 محمد محمد صبحى/ بملك الشخلوبه:  بجهة ، طازجه

 محل عن 15455 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  186

 عبدهللا محمد عبدالرحمن شيماء/  بملك مالك محلة:  بجهة ، البان معمل/ بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 15455 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  187

 الجديد المرور شارع دسوق مقره كائن سيارت بيع معرض/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، البان معمل/ بنشاط اخر رئيسى

 2008/11/3 بتاريخ 15455 رقم تحت ومقيد ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا/بملك

 مصنع عن 32397 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالجابر احمد حسن -  188

 البشتامى محمد صالح/  بملك ابوعلى محله:  بجهة ، حلويات

 رئيسى محل عن 24481 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التبع بدير بسيونى كامل -  189

 ابوحسين محمد بسيونى على/  بملك محرم طريق:  بجهة ، رنجه مصنع/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 23291 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنقار عبده محمد رزق -  190

 ، لذلك المنظمه واللوائح لللقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط اخر

 شنقار عبده محمد عبدالسالم/  بملك العجوزين:  بجهة

 رئيسى محل عن 23291 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنقار عبده محمد رزق -  191

 ، لذلك المنظمه واللوائح لللقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  بنشاط اخر

 شنقار عبده محمد عبدالسالم/ بملك دسوق مركز العجوزين مقره كائن وجبس جير تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة

 2015/3/3 بتاريخ 23291 رقم تحت ومقيد

 عن 32289 برقم 20191007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه يوسف احمد جمعه عبدالقوى -  192

 عرفه يوسف احمد احمد السيد/  بملك مغيزل برج:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جمله جاهزه مالبس تجاره

 ورشة عن 32339 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدالمنعم عطيه السيد -  193

 القزاز حسن محمود فوزى/ بملك الشركات شارع3/ 13:  بجهة ، كاوتش لحام

 رئيسى محل عن 24481 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التبع بدير بسيونى كامل -  194

 سالم سيدى محرم طريق الجمايله مقره كائن مملحـه اسمـاك/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، رنجه مصنع/  بنشاط اخر

 متولى الستار عبد صبرى محمد/ بملك

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس   الخاصه المدارس وانشاء اقامة  ،  شركة   وشركاه جابر على محمد بسطويصى على -  1

 الصالحيه حى ـ الياسمين ابراج بجوار الشركات شارع:  بجهة ، الخاصه المدارس وانشاء اقامة عن ، 32263 برقم 20191003

 جابر على محمد بسطويسى على/ بملك

 وتوزيعها الكهرباء واعمال العموميه والمقاالت البتروليه والخدمات التوريدات اعمال  ،  شركة   وشركاه محمد محمد احمد -  2

   مالها ،رأس  التصدير وعموم الغير لدى البالستيكيه المواد وتصنيع البيئه وخدمات المخلفات وتدوير النقل واعمال والكهروميكانيكيه

 واعمال العموميه والمقاالت البتروليه والخدمات التوريدات اعمال عن ، 32356 برقم 20191020 فى ،قيدت 200000.000

 وعموم الغير لدى البالستيكيه المواد وتصنيع البيئه وخدمات المخلفات وتدوير النقل واعمال والكهروميكانيكيه وتوزيعها لكهرباءا

 الششتاوى راشد على هبه/ بملك الزراعيه االداره خلف:  بجهة ، التصدير

 فى ،قيدت 120000.000   مالها ،رأس  طبيه مستلزمات وتداول بيع   ،  شركة   وشركاه هاشم احمد سيد محمد على اسامه -  3

 سيداحمد محمد صالح/  بملك دمرو:  بجهة ، طبيه مستلزمات وتداول بيع عن ، 32426 برقم 20191030

 20191007 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   العامه المقاوالت اعمال  ،  شركة   وشريكه الخولى شوقى سامى عمرو -  4

 ابوابراهيم سعيد محمد/ بملك الفتح شارع:  بجهة ، العامه المقاوالت اعمال عن ، 32285 برقم

 الصحراويه االراضى واستصالح السمكى االستزراع  ،  شركة(    وشركاه محمد عبدالوهاب يوسف رشدى)  النبالء شركة -  5

 السمكى االستزراع عن ، 32295 برقم 20191008 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   الحيوانى واالنتاج والزراعيه

 عبدالحى محمد/ بملك المحكمه بجوار المدينه مجلس شارع:  بجهة ، الحيوانى واالنتاج والزراعيه الصحراويه االراضى واستصالح

 الشناوى

 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس   ومجوهرات مصوغات تجارة  ،  شركة   وشريكته البالصى عثمان السيد اسالم -  6

 البالصى عثماتن السيد/ بملك شوقى احمد شارع:  بجهة ، ومجوهرات مصوغات تجارة عن ، 32365 برقم 20191021

 فى ،قيدت 2550.000   مالها ،رأس   الحيوانيه الثروه تنمية  ،  شركة   الحيوانيه الثروه لتنمية التعاونيه المصطفى -  7

 شحاته موسى احمد/ بملك راشد عزبة:  بجهة ، الحيوانيه الثروه تنمية عن ، 32404 برقم 20191028

 تجارة  ،  شركة(    الدين شمس محمد الشاملى محمد اسامه ، وشريكه الدين شمس احمد الشاملى كمال)  جولد الشاملى شركة -  8

 ، والمجوهرات الذهب تجارة عن ، 32260 برقم 20191003 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   والمجوهرات الذهب

 الطباخ بسيونى محمد رزق/ بملك الناحيه داير شارعـ  المدينه سنهور:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   3023:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك محفوظ صابر جمال   - 1

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   21135:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحباك عبدالمنعم محمد عبدالمنعم   - 2

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   6363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحجر احمد خميس ساميه   - 3

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   30175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى فريد فريد نسيم   - 4

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   26179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العايشه حسن عرفه رجب محمد   - 5

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   21271:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التيل محمد محمد الحميد عبد   - 6

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   28041:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفار خليفه سعد محمد عبدالفتاح   - 7

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   22279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحسين السيد محمد صالح   - 8

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   7240:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعده ابو زكى خميس منى   - 9

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   14045:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى مندور رجب عسل   - 10

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   21678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد محمد على محمد على   - 11

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   9767:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاعر السيد على نصر   - 12

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   32189:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالنبى صبحى محمد   - 13

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   10024:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد الشاملى عبدالفتاح زينب   - 14

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   21801:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالمطلب عمر عزالدين   - 15

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191007 اريخت وفى ،   26555:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد عبدالمنعم محمد   - 16

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 ـ  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   27864:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاشور على على هشام   - 17

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   8417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حراز عبدالحميد وفاء   - 18

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   26711:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحيم محمد عوض فاطمه   - 19

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   6882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخضيرى حسين محمد الرحمن عبد   - 20

 التاجر لوفاة القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   11659:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوخضره بسيونى ابراهيم عوض   - 21

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   13937:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منسى سالم على رانيا   - 22

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   20784:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دومه حسن الدسوقى محمد   - 23

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   15338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج الجليل عبد محمد رضا   - 24

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   31645:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد سعيد ابراهيم   - 25

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   25942:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشمونى على احمد محمد احمد   - 26

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   15786:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحصرى القادر عبد مصطفى محمد   - 27

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   17965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده عبده محمود سعد   - 28

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   16047:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شتا مصطفى كامل بغدادى   - 29

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   29206:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الراوى محمد حسنين مسعد سامح   - 30

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   8137:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الظن احمد محمود فادية   - 31

 نهائيـا التجداره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   28090:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد مرسى الماظ عبدالجواد   - 32

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   21820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النشار محمد محمود الحسينى   - 33

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   26424:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر يوسف عبدالمقصود نهاد   - 34

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم   20191010 تاريخ وفى ،   24259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميحق محمود الحسينى محمد صبحى   - 35

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   31243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالدايم سالم عبدالحفيظ عادل   - 36

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   27128:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل ابراهيم فهيم حمدان   - 37

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   25298:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد على محمد شحاته عالء   - 38

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   29869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيداحمد محمد سيداحمد هناء   - 39

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   26451:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   السايس مصطفى احمد على)  المحمول لخدمات السايس على   - 40

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل شطب/محو تم   20191013

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   25274:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فايد محمود عبده احمد   - 41

 االخر الرئيسى المحل شطب

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   26340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحيم احمد النوبى محمد تامر   - 42

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   25347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد جاد جالل محمد   - 43

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   7243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى على محمد حافظ   - 44

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   17668:  برقم قيده سبق  ،  فرد رتاج  ،  عبدالمحسن على حسن على   - 45

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   6709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القن ابراهيم على حسن سعد   - 46

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   20454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القيم محمود ممدوح عال   - 47

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   13457:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل على ابوالفتوح محمد   - 48

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   25266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منيسى عبدالحليم المحمدى هللا فتح   - 49

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   5620:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الماوي ابراهيم ابراهيم عايده   - 50

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   18142:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حيدر عرفه احمد سمير احمد   - 51

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   22072:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى حسن محمد حسن   - 52

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   14353:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم المولى عبد الشحات عوض   - 53

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   25642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ظافر محمد محمد احمد   - 54

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   28483:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى حامد كمال شريف   - 55

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   13468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوهيكل السالم عبد مصطفى وفاء   - 56

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   7088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم ابراهيم محمد عبدالناصر   - 57

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   30115:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفجال الطير محمد محمود   - 58

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   19351:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل ابو عبدالحميد عبدهللا حمدى   - 59

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   19886:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  باشا السيد على سهير   - 60

 نهائيـا لتجاره العتزالها القيد شطب

 تاريخ وفى ،   28893:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   شتله حسن مصطفى منصور احمد)  الطبيه للمستلزمات شتله   - 61

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191020

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   29009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البهنساوى محمود عزت عفت   - 62

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   17782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان خليل محمد سوسن   - 63

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 وفى ،   28403:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   هاشم عبدالعاطى فرج عوض)  السيراميك لتجارة هاشم(  الى تعدل)    - 64

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ

 تم   20191020 تاريخ وفى ،   28403:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاشم عبدالعاطى فرج عوض(  من تعدل)    - 65

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   30776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالشهيد زكى اشرف سامح   - 66

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   14642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه ربه عبد دمرسيف   - 67

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   8032:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك ابراهيم عبدالستار طارق   - 68

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   28131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد طه السيد دسوقى   - 69

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   28968:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصباغ عبدالرحمن حسانين محمد مبروك   - 70

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   9812:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخباز صباح زكريا محمد   - 71

 االخر الرئيسى المحل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   2224:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى احمد لبيب ماهر   - 72

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   31028:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين عبدالحميد سعيد محمود   - 73

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   27677:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيونى محمد محمد احمد   - 74

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   6636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمود السيد عزت   - 75

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   5396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي اسماعيل محمد سناء   - 76

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   11159:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى محمد محمد محمد اخالص   - 77

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   27679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر ابراهيم سيف صدفه   - 78

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 ـ  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   17481:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض يوسف طه محمد   - 79

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   25959:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على الحاج بهى احمد سامى   - 80

 . نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم ـ

 شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   30728:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القنمى مندور محمد هالل محمد   - 81

 . نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 تم ـ  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   9266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السقا سعد سعد هدى   - 82

 . نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   23785:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طاجن محمد عبدالموجود عبدالموجود   - 83

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   20563:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى هللا فتح يوسف سعيد   - 84

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   24624:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيد فراج اسماعيل محمد   - 85

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   16891:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النحاس محمد محمود مدحت   - 86

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   28360:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البطاوى محمود يحى محمود   - 87

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   16481:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحاوى اسماعيل محمد سعد ورده   - 88

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   3566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم عبدالعزيز هللا فتح لوزه   - 89

 الفرع المحل شطب

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   7992:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته عبدالسالم شحاته وحيد   - 90

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   3566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم عبدالعزيز هللا فتح لوزه   - 91

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   27682:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجمى ابوالسعود الشحات ابوالسعود   - 92

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   22928:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشقر عبدالرحمن خطاب السيد   - 93

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   12319:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين عبدالسالم عبدالفتاح هدى   - 94

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   5743:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحطاوى ابراهيم سعد ابراهيم   - 95

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   7241:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد مغازى نبيل ساميه   - 96

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   30356:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديهى اسماعيل فريد رياض عماد   - 97

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   21802:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب محمد هاشم محمد   - 98

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   32133:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رىالحج عامر عبدالمنعم هدى   - 99

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   28110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزب بولس عبده محسن   - 100

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   7555:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد محمد ساميه   - 101

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تاريخ وفى ،   21850:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   حسن محمد جابر حسن)  المتكامله للمقاوالت الجابر   - 102

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191031

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  29649 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريحان على محمد حسين عمرو -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  12658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان عبده كمال احمد محمد -  2

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

 تاجر(   حمد رضوان ابراهيم السيد)  الصناعيه وااللياف االقطان عوادم ونسل وكارد وتفتيح ونسج غزلل حمد(  الى تعدل)  -  3

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  2996 برقم قيده سبق ،، فرد

  جنيه  2000000.000، ماله

 المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  2996 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمد رضوان ابراهيم السيد(  من تعدل)  -  4

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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  9357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالهادى اسماعيل احمد احالم -  5

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  22277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصباح على محمد محمد اياد -  6

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  4372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم محمد عبدالسالم فوزى -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  14376 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم احمد محمد ناجى وفاء -  8

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  12964 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان فهمى بهجات فهمى -  9

  جنيه  6000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  30086 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهاوى السعيد عبدالفتاح هانى -  10

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ يوف  18816 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم محمود احمد ثروت -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  14385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوستيت توفيق حسنى احمد -  12

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  29535 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فضل محمد عطيه محمد -  13

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  31578 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وافى ابراهيم عبدالعزيز على -  14

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  32307 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد جابر رمضان احمد -  15

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، تاريخ وفي  32307 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   محمد جابر رمضان احمد)  والتصدير لالستيراد رمضان احمد -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  21286 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جابر محمد محمد ابوزيد سمير -  17

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

 صفو,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  25274 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد محمود عبده احمد -  18

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  26927 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرؤف عبدالرحمن يونس احمد -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  15221 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى بسيونى مصطفى جمال -  20

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  29425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بحيرى عبده السعيد اسامه -  21

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  20500 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب السيد على مجدى على -  22

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  29361 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاطر اسماعيل محمد محمد -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  7155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع عبدالغفار حسن معتصم -  24

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

 ، تاريخ وفي  7787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الزمر سيداحمد محسن ايمن)  السيارات لتجارة الزمر محسن ايمن -  25

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  7787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزمر احمد سيد محسن ايمن -  26

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  31022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد مسعد عيد شعبان -  27

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  23761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار يوسف محمد محمود محمد -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  21446 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته ابراهيم عبدالعظيم طارق -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  8706 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف توفيق عباس رضا -  30

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  26337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسل احمد عطيه محمد -  31

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  32117 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنجودى محمد محمد عبدالعاطى انتصار -  32

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  18981 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات احمد مسعد السيد خالد -  33

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  31934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زوره سليمان محمد قطب -  34

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  29362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد عبدالمجيد احمد ايهاب -  35

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  17646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   فايد محمد توفيق وليد)  والشحوم للزيوت فايد(  الى تعدل)  -  36

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  17646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد محمد توفيق وليد(  من تعدل)  -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  21560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العبسى احمد نصر فؤاد محمد -  38

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  14834 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسين شاكر محمد -  39

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  763 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين سيف عبدالباقى يحيى ايمن(  من تعدل)  -  40

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

 ، تاريخ وفي  763 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"   الدين سيف عبدالباقى يحيى ايمن"  للمقاوالت سيف(  الى تعدل)  -  41

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022

 المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  32234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحق احمد مصطفى جمال محمد -  42

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

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  23901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المزين سليمان ابراهيم محمد -  43

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  28551 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالخالق محمد اسماعيل حبشى -  44

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  32275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف الشيخ رزق مسعود السيد -  45

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

 المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  9097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السلطيسى عبدالعزيز احمد الدين حسام -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  14294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السروجى محمد يوسف احمد هشام -  47

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  18186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى عيد ابراهيم سحر -  48

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  12246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابودنيا على العزيز عبد ابراهيم -  49

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  18458 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القله عبدالحميد موسى حافظ محمد -  50

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  28926 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القن يوسف عوض يوسف ايمان -  51

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

 رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  21570 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صرصار ابراهيم ابواليزيد احمد حسين -  52

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  25401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللقانى حسين محمد نصر -  53

  جنيه  3000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  24954 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى ابراهيم محمد ابراهيم السيد -  54

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  12017 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجزايرلى أحمد ابراهيم اكرم -  55

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  32416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  56

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  26348 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عواد محمد هالل عباس السعيد -  57

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  16458 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حجازى المطلب عبد خالد -  58

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

 رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  19009 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغربى عبدالعزيز بسيونى محمد احمد -  59

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  31860 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور خليل رزق تامر -  60

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 11342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد موسى احمد -  1

 سيداحمد احمد موسى محمد/ بملك شابه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 11342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد موسى احمد -  2

 محمد/ بملك دسوق مركز شابه مقره كائن زراعيه وحاصالت االقطان وحلج تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2005/1/2بتاريخ 11342 رقم تحت ومقيد سيداحمد احمد موسى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد محمود محمد حازم -  3

  شرابى كامل مرسى عوض/ بملك شرابى شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد ابوالمكارم ابوالمكارم احمد -  4

 شرف محمد المكارم ابو المكارم ابو تامر/  بملك_  شمشيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى جابر احمد احمد -  5

  ربه عبد هللا عبد احمد سيد عادل/ بملك_  الزيات مدحت/ شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار حسن محمد عبدالمنعم صالح -  6

 الصعيدى مصطفى/ بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال عبداللطيف سعد محمد -  7

 الحبال اللطيف عبد سعد اللطيف عبد/  محمد/  بملك_  العلوى طريق/  القضابه ترعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 11342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد موسى احمد -  8

 ومقيد سيداحمد احمد موسى محمد/ بملك دسوق مركز شابه مقره كائن حبوب مدشة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

   2019/10/3 بتاريخ 11342 تابع رقم تحت

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز احمد عبدالرحمن محمد -  9

 مرسى عباس عاطف اشرف/ بملك_  زويل احمد طريق_ القالع/  شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار محمد عبده صالح -  10

 شرابى المجيد عبد على محمود/  بملك_ المستشفى/ شارع/ من شرابى محمود/ شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمد رجب محمد احمد -  11

 عسل محمد رجب محمد اسالم/ بملك_  القديمه المستشفى/ شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب عوض فهيم السيد توفيق -  12

  خطاب لبيب عاطف/ بملك_  العلوى الكوبرى بجوار_  الجيش/ شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عون محمد عبدالخالق جالله -  13

  عون عبدالصمد الدين محى توفيق/ بملك عون عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد عرفه امانى -  14

 النويشى طه تامر/ طه/ محمد/ عالء/ عماد/ فتحى/ بملك_  السادات/ شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 32266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز مصطفى سيد احمد -  15

 المكاوى اسماعيل عبدالحى محمد/  بملك_  الجندى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم حسن رمزى -  16

  عبدالجليل رضوان محمد مبروكه/ بملك الطراوى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 23291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنقار عبده محمد رزق -  17

  شنقار عبده محمد عبدالسالم/  بملك العجوزين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 23291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنقار عبده محمد رزق -  18

 شنقار عبده محمد عبدالسالم/ بملك دسوق مركز العجوزين مقره كائن وجبس جير تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2015/3/3 بتاريخ 23291 رقم تحت ومقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيه عبدهللا مصطفى عبدهللا -  19

 عبعبوب بسيونى صبحيه/ بملك الزراعيه الجمعيه بجوار ـ دياى محلة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 23291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنقار بدهع محمد رزق -  20

 عبده محمد عبدالسالم/ بملك دسوق مركز العجوزين مقره كائن وتصدير استيارد مكتب/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/10/7 بتاريخ 23291 تابع رقم تحت ومقيد شنقار

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرب احمد -  21

  عمر حسن توفيق سعيده/ بملك_  زياده ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار عبدالرؤف انور عيسى -  22

 عبدالرؤف رشاد محمد عبدالرؤف/ بملك_  عباس منشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداوودى محمد الصغير مسعد سعد -  23

  ابراهيم سعد السعيد/ بملك قلين طريق ـ دحروج حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 17981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السعيد ابراهيم طارق -  24

 سليمان احمد محمد/  بملك 1 رقم محل واالسكان التعمير بنك عمارات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 17981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السعيد ابراهيم طارق -  25

 ابراهيم شهدى/ بملك كنتاكى خلف الجيش شارع من متفرع ابوحالوه شارع  مقره كائن رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير

 كهربائيه اجهزه مصنع/  بنشاط ـ الشريف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 17981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السعيد ابراهيم طارق -  26

 جمله كهربائيه اجهزه وتجاره الغير لدى كهربائيه واجهزه ادوات تصنيع/  بنشاط  اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ،:   الـتأشير

 سليمان احمد محمد/  بملك 1 رقم محل واالسكان التعمير بنك عمارات مقره كائن وقطاعى

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعزاوى محمود مصطفى مدىح -  27

 المالح قطب سعد صالح/ بملك االبراهيميه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمونه السيد عبدالرحمن عبدالرحمن -  28

  مطاوع ابراهيم سعد داليا/ بملك االرياف موقف شارع20 ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191007 تاريخ وفي 32272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عيطه ابو احمد فتحى ياسر)  للمقاوالت ابوعيطه -  29

  الغاياتى يوسف عطيات/ بملك_  المدينه سوق ريان/ شارع من فرعى 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه يوسف احمد جمعه عبدالقوى -  30

 عرفه يوسف احمد احمد السيد/  بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 31685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى مغازى محمد عطيه محمد محمد -  31

  محمد عطيه محمد اسامه/ بملك/ بملك القبليه الفقهاء(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سالم محمد ثروت -  32

 الجمل محمد سالم محمد/ بملك البحريه الجمايله قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم زكى السعيد زكى -  33

  قاسم زكى السعيد/   بملك جماجمون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالراضى على احمد محمد -  34

  خضراوى سيد عبدالعظيم احمد/ بملك الرياضى النادى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطاحون محمد محمود محمد عمر -  35

 ابوطاحون محمد محمود محمد/  بملك الموظفين تقسيم ـ اسكندريه شارع 6 ،:   رالـتأشي وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الشيخ رزق مسعود السيد -  36

  الشيخ ابراهيم محمد عبير/ بملك البالبسه ـ العجوزين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السيد حماده -  37

  عبدالرحمن محمد عبدالباسط شعبان/ بملك خميس سد طريق ـ القن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد عبدالرؤف محمد -  38

  سلطان محمد محمد محمد محمود/  بملك الشيخ على محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم على سعاد -  39

  شوغى بدوى عبدالواحد زكريا عماد/ بملك الشرقيه السخاوى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 22730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر محمد خالد محمد -  40

 عماره رزق هللا فتح عفاف/  بملك المالحه ـ الواحد الفصل ذات المدرسه شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان السيد احمد محمد هيثم -  41

  شعبان السيد احمد محمد/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرنوانى احمد محمد حسين -  42

  الفرنوانى عبده احمد محمد/ بملك الصافيه ،   :الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدناصورى احمد يوسف عصام -  43

  سالمه احمد سعد السيد/ بملك االمراء برج ـ الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرباتى على احمد جمال احمد -  44

  القرباتى احمد جمال محمد/ بملك_  الرميلى عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 32276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونمشه محمد ابراهيم السيد -  45

  ابوجبل موسى محمد عالء/ بملك قبلى خليج ـ الدقاينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على عبدهللا محمد -  46

 عبدالعزيز فريج محمد يحى/ بملك_  الشركات/ شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عبدالستار محمد السيد -  47

 عمرو رامز عبدالصمد بسيمه/ بملك الجمايله ـ شابه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد كامل محمود هشام امانى -  48

 الصاوى محمد مصطفى محمد/ بملك_  جامع سيدى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب السيد فهمى جالل فاتن -  49

 الخشاب محمد احمد/ بملك_  نعيم حاره_  الشركات/ شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 25234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  50

 دسوق مركز حسين موسى عزبة مقره كائن الحربيه المصانع منتجات بيع/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/10/8 بتاريخ 25234 تابع رقم تحت ومقيد حسين السيد بهجات السيد عبير/ بملك

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسنديلى يوسف قطب محمد حماده -  51

 البسنديلى يوسف قطب محمد/ بملك_  مندور ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 9357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى اسماعيل احمد احالم -  52

 الحالج يوسف على جمعه/  بملك  المدينة سنهور(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم محمد السعيد احمد -  53

  ناصر ابراهيم محمد السعيد/ بملك_  الدسوقى ابراهيم قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 25234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  54

 حسين محمد بهجات السيد عبير/ بملك ابوحسين موسى عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 25234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  55

 ـ الجمايله مقره كائن والتصدير االستيراد وعموم واطارات سيارات معرض/  بنشاط رئيسى محل للمذكور  ،:   الـتأشير وصف

 2016/3/24 بتاريخ 25234 رقم تحت ومقيد حسين عبدهللا محمود صبرى عالء/ بملك دسوق مركز شابه

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 25234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  56

 مودمح احمد/ بملك دسوق مركز ابوحسين عزبة مقره كائن مخلفات نقل/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ،:   الـتأشير وصف

  بتاريخ 25234 رقم تحت ومقيد عبدهللا صبرى

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 17608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  57

 المنطقه 34 بلوك العرب برج االسكندريه مقره كائن بالستيك اكياس تصنيع/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

      بتاريخ            رقم تحت ومقيد 12 رقم قطعه الرابعه الصناعيه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالجواد عامر محمد -  58

 خميس عبدالمنعم بسيونى بسيونى بملك_  بحرى خليج/ الروس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم فتحى لطفى حمدى -  59

  لطيف فوزى نويجى/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالسالم رجب نصر ايهاب -  60

  غانم عبدالسالم رجب نصر/  بملك كوزو ـ غانم خليل عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرقى الجندى عزت مينا -  61

 كدش حسن حسن رجاء/ بملك_  كدش عمارة_  عبدالعال/ شارع 24 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 32294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبدالمنعم محمد عصام محمد -  62

  ريحان محمد ابراهيم حسام/ بملك الفتح مسجد امام الفتح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ابراهيم محمد هشام -  63

 دراز ابراهيم محمد هيثم/ بملك دياى محله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر رمضان احمد -  64

 عبده احمد رضا/ بملك االستاد شارع 39 ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 32307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد جابر رمضان احمد)  والتصدير لالستيراد رمضان احمد -  65

 عبده احمد رضا/ بملك االستاد شارع 39 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم سعد على -  66

  محمود محمد عبدالنبى جميل/  بملك جالل محمد الباهى شارع من متفرع مرسى انور شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود السيد عبده رمضان محمد -  67

 داود السيد عبده رمضان/ بملك السبعين ـ شالما اصالح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد ابوالمجد شحاته طارق -  68

 النجار احمد ابوالمجد شحاته/  بملك العبسى جامع امام الصنايع مدرسه خلف النجار السعيد شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى سيداحمد بسيونى مصطفى -  69

 الصيحى ابراهيم محمد ايمن/  بملك الصيحى برج برج ـ االبراهيمى الميدان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومعبد ابراهيم السيد السيد خالد -  70

   منصور شكرى نصحى ساميه/  بملك الزيات مدحت شارع من متفرع سعد حارة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مروان دسوقى على سهير -  71

 ابوحميده عيد عباس رمضان/ بملك المدينه سنهور ـ الحيطه عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحر محمود محمد محمد حمدى -  72

 البحر محمود محمد محمد حمدى/ بملك جماجمون ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى على ابراهيم ابراهيم زكيه -  73

  ناصر بسيونى محمد محمد/ بملك البدرى بنزينة خلف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 32304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى محمد اسماعيل احمد محمود -  74

 الروينى محمد اسماعيل احمد/  بملك بدوى حافظ شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 32315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور مصطفى سعد سحر -  75

 خطاب احمد احمد عبدالكريم/ بملك برمبال ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 32316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محرم سعد سعيد ناجى صبرى احمد)  العامه للمقاوالت محرم -  76

  محرم سعد سعيد ناجى/ بملك جالل سيدى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 32314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحنيفه محمود محمد محمد -  77

 ابوحنيفه احمد محمود محمد/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القعود محمد محمد حمدى السعودى -  78

 القعود محمد محمد حمدى/  بملك جماجمون ـ توفيق عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 25274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود عبده احمد -  79

 فايد محمود محمود رضا/ بملك الصافيه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 25274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود عبده احمد -  80

  فايد محمود عبده عبده/ بملك الصافيه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 25274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود عبده احمد -  81

  2019/10/13 بتاريخ 8476 رقم محو بأمر االخر سىالرئي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عمر خطاب فهمى -  82

 الشرنوبى عمر فتوح/  بملك المستجده المنشيه ـ العتله عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحاس محمد سعيد اشرف -  83

 النحاس محمد سعيد/ بملك العمومى ةالسوق شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجر عبدالمعطى ابراهيم محمد ابراهيم -  84

  جمعه احمد رضا/ بملك المستعمره ـ المهاجرين شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عطيه هللا جاب هاله -  85

  بدران فوده خالد/ بملك الكرادوه ـ شابه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوحش السيد صالح وفاء -  86

 االشقر امين محمد مصطفى/ بملك الشرطه مركز بجوار 18 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خير ابراهيم فتوح فلاير -  87

  هللا خير مصطفى ابوالفتوح ممدوح/ بملك مهدى معدية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عطيه ابوالمجد محمد -  88

 الشامى عبدالحميد عطيه ابوالمجد مجدى/ بملك سليمان دمرو ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 32317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط عطيه على على -  89

  مصطفى ابراهيم عبده السعد ام/ بملك ابومندور ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 32328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم ابراهيم محمد -  90

  زياده عبدالمنعم ايمن/ بملك ابوزياده ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 25916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالكريم يوسف عبدالمجيد -  91

  عبدالكريم يوسف رضا/ بملك شابهـ  العتيقى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 32329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى رزق عبدالعزيز فكريه -  92

  الصعيدى على محمد حافظ/ بملك قبريط ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 14360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  93

  النخالوى ابراهيم فتوح سعد/ بملك النوايجه ـ فرامون عتل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191014

 تاريخ وفي 14360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  94

 شارع سالم سيدى مقره كائن معارض تنظيم/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191014

  2008/1/17 بتاريخ 14360 رقم تحت ومقيد الجروانى جاد عبدالحميد سعد/ بملك بسيم

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 32326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر سعد عيسى سعد -  95

 جبر سعد عيسى سامى/ بملك سنديون ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 30855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص محمد الشرنوبى رقيه -  96

  الكبريتى عبدالسالم السيد عادل/  بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 30855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص محمد الشرنوبى رقيه -  97

 الشرنوبى رقيه/ بملك دسوق مركز المدينه سنهور مقره كائن كهرباء ولحام حداده ورشه بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2019/1/30 بتاريخ 30855 رقم تحت ومقيد القفاص محمد

 تاريخ وفي 14360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  98

 عتل كائن المواشى وتربية لتجارة حظيره/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191014

   2019/10/14 بتاريخ 14360 تابع رقم تحت ومقيد النخالوى ابراهيم فتوح سعد/ بملك النوايجه ـ فرامون

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 32327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش عبدالحليم ابراهيم حواش اكرم -  99

 حواش عبدالحليم ابراهيم حواش/  بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 32330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن السعيد اميره -  100

  قناوى السعيد محمد احمد وليد/ بملك عبدالعال زاوية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 30855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص محمد الشرنوبى رقيه -  101

 عبدالسالم السيد عادل/ بملك دسوق مركز المدينه سنهور مقره كائن واعالف حبوب تجارة/  بنشاط رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/10/14 بتاريخ 30855 تابع رقم تحت ومقيد الكبريتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 32332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجازيه عرابى محمد اسالم -  103

 حسين ذكى عبدالعزيز سوميه/ بملك عمرو عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 32333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيقى السعودى عيد عبدالسالم -  104

   ابواحمد احمد محمد نشأت/ بملك ابواحمد طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 32331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار اسماعيل كمال حسين -  105

 النجار اسماعيل كمال/ بملك القديمه البوسته شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 23023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادى ابراهيم محمد -  106

  اسماعيل عبدالرازق عادل/ بملك المدينه مجلس شارع من متفرع الحريه شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 32334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح بسيونى محمد ممدوح -  107

  الحداد توفيق محمد ابوالفتوح اشرف/ بملك ابوعلى محلة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 25916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالكريم يوسف دالمجيدعب -  108

 عبدالكريم السيد هديه/ بملك العتيقى ـ شابه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 32335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقره حسن محمد طلعت احمد -  109

  شقره حسن محمد طلعت/ بملك دسوق فوه طريق ـ العلوى قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالمنعم عطيه السيد -  110

  القزاز حسن محمود فوزى/ بملك الشركات شارع3/ 13 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد محمود محمد حازم -  111

  مرسى ابواليزيد مرسى فاتن/ بملك شرابى شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى سعد عبده محمود -  112

  الزهيرى حسن سعد عبده/ بملك قبريط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود فؤاد محمد حميدو محمد -  113

  ابوعطيه ابراهيم يوسف ابراهيم/ بملك العلوى الكوبرى بجوار الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عويس سعيد محروس -  114

 احمد عبدالحليم عبدالرحمن محمد/ بملك دمرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب حامد طه عبدالوهاب -  115

  الخطيب حامد طه عبدالوهاب/ بملك شابه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين محى رزق احمد -  116

 محمد الدين محى رزق/ بملك الحدادى قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى عمر ابراهيم يوسف ساميه -  117

  عمر ابراهيم يوسف شتا/  بملك البحيرى قرية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 23556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى صالح عبدالخالق محمد عبدالخالق -  118

 ، هناء ، عبدالاله ، ابوالسعود ، فيصل الحبشى المغازى سمير ورثة/ بملك القبليه الفقهاء(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  المغازى سمير سناء ، صفاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 شبل محمد صابره ، امالسعد ، جميله ، حيطاوى ، عبده عمر محمد ابراهيم فرحانه/ بملك القبليه الفقهاء(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

  حيطاوى

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع كمال عبدالستار احمد -  120

 الفقى عبدالسميع كمال عبدالستار/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 32341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان كمال ابراهيم -  121

  ابراهيم شعبان كمال/ بملك الدلتا شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد ابراهيم دهبيه -  122

  عسل على هانى/  بملك النحاسين شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد محمد احمد -  123

 الشافعى محمد احمد حسام/ بملك الصافيه ـ ابوحسن كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين نبيه عطيه الشحات محمد -  124

 ابوالسعد ابراهيم فتحى ياسر/ بملك للذهب كوكى امام ـ ريان الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم ابراهيم عصام اسماء -  125

  صالح ابراهيم ابراهيم عصام/ بملك المندوره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عباس محمد عمر -  126

 محمد محمد عبدالمجيد محمد/ بملك جاويش رزق عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد عبدالرحيم السيد -  127

 منجود حمزه محمد عبدالرحيم/ بملك بوريد ـ الورق منجود عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاويش محمد سعد محمد احمد -  128
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 العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب احمد عبدالمهيمن عزت احمد -  129

 الخطيب احمد عبدالمهيمن عزت/  بملك السالميه ،:   الـتأشير وصف, 
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  عبدالعزيز احمد محمد احمد/ بملك الكرادوه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى ابوالفتوح عبدالحى محمد -  131
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 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 21279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق رمضان محمد -  132

  ابوالعنين محمد على محمد اشرف/ بملك والطفوله االسره حديقة امام ابوالعنين برجح الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 21279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق رمضان محمد -  133

 ومقيد رزق رمضان محمد/ بملك االستاد شارع دسوق مقره كائن حالقه صالون/  بنشاط اخر رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2013/9/8 بتاريخ 21279 رقم تحت
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  خليل على عيد/ بملك ابودراز ،:   الـتأشير
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 تم 20191020 تاريخ وفي 32363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوراس االمير محمد عبدالعزيز سامى محمد عمر -  137

 ابوراس االمير عبدالعزيز سامى محمد/  بملك االبراهيمى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 32355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلط الكومى محمد محمد موسى موسى -  138
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  2019/10/20 بتاريخ 21279 تابع رقم تحت ومقيد ابوالعنين محمد على محمد اشرف/ بملك والطفوله االسره حديقة
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 عبده على عبدالهادى السيد هيام/ بملك ناصر عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زامل زامل محمد سعد احمد -  148

  الوكيل عامر ابراهيم/ بملك الكبيره العزبه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبدالرحمن حسانين محمد على -  149

 الصباغ عبدالرحمن حسانين محمد مصطفى/ بملك االشراف منية ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد صبحى على -  150

  محمد محمد صبحى/ بملك الشخلوبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 9812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخباز صباح زكريا محمد -  151

 الخباز باحص زكريا/ بملك الفتح شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك مصطفى هللا عطا عطيه -  152

 كشك مصطفى مصطفى هللا عطا/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين سعد محمد رمضان محمد -  153

 حسنين سعد محمد رمضان محمد/ بملك القبليه الفقهاء حسانين عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد السيد سعد عبدالرازق -  154

 تركى عمر فتحى السيد/ بملك الشركات شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن محمد حسن داليا -  155

 هجرس سعد احمد نجالء/ بملك العلوى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 32364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رزق عبداللطيف السيد احمد -  156

 رزق عبداللطيف عبدالاله امل/ بملك شابه ـ رزق عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 9812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخباز صباح زكريا محمد -  157

  الخباز صباح زكريا/ بملك السالميه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 9812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخباز صباح زكريا محمد -  158

  2019/10/21 بتاريخ 8505 رقم محو بامر تعديله بعد االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد ابوالمجد محمد -  159

 الشافعى محمد محمد ابوالمجد/ بملك الصرادوسى كنيسة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول ابراهيم ابراهيم عبدهللا -  160

 صالح سالمه شعبان عبدالباسط/ بملك شالما اصالح ـ سالمه على عزبة ،:   شيرالـتأ

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرنشاوى محمد بركات محمد -  161

  القرنشاوى محمد محمد هاله/ بملك النوايجه فرامون ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبريكه عبدالسالم محمد محمد اميره -  162

  القلشانى محمد عبدالرؤف/ بملك للجبنه الصعيدى مصنع بجوار ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصف حنا يوسف مالك -  163

 عوض يوسف طه رمضان/ بملك كحيلو شاارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل فهمى محمد جمال -  164

 منصور عبدالفتاح فهمى محسن/ بملك شرق القومسيون ـ نوفل عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى محمد مختار احمد -  165

  شرابى محمد مختار ابراهيم/ بملك النوايجه فرامون ،:   الـتأشير

 20191022 تاريخ وفي 32384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سالم ابراهيم حسن عبده محمد)  العامه للمقاوالت سالم -  166

  سالم ابراهيم حسن عبده/ بملك السالميه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 15455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  167

 عبدهللا محمد عبدالرحمن شيماء/ بملك دسوق مركز مالك محلة مقره كائن البان معمل/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/10/22 بتاريخ 15455 تابع رقم تحت ومقيد

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عباس عبدالحميد فاطمه -  168

  عبدالكريم على عبده محمد/ بملك المؤسسه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبدهللا جاد عجيب بشاير -  169

 ابوعبدهللا جاد عجيب محمد/ بملك البرانيه ـ شرق قومسيون ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 15455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  170

  عبدهللا محمد عبدالرحمن شيماء/  بملك مالك محلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 15455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  171

 وفا ابوالسعود وفا/بملك الجديد المرور شارع دسوق مقره كائن سيارت بيع معرض/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

 2008/11/3 بتاريخ 15455 رقم تحت ومقيد ابوالسعود

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى اسماعيل اسماعيل فريد امل -  172

 عيسى اسماعيل اسماعيل فريد/ بملك دسوق خميس سد طريق القصابى مدخل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 32382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علم بيومى احمد اتجاه -  173

 سيداحمد سالم سعد/ كبمل االشراف منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 25878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد كامل صالح محمد -  174

  البربرى محمد الدين تاج محمد/ بملك دحروج حى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 25878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد كامل صالح محمد -  175

 تحت ومقيد الصياد كامل صالح/ بملك االبراهيمى شارع دسوق مقره كائن تصدير مكتب بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2016/8/1 بتاريخ 25878 رقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 25878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد كامل صالح محمد -  176

/ بملك دحروج حى دسوق مقره كائن للسيارات ميكانيكيه اجهزه وصيانة اصالح/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/10/23 بتاريخ 25878 تابع رقم تحت ومقيد البربرى محمد الدين تاج محمد

 العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 32386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطى محمد عبدالمنعم عادل محمد -  177

 محمود احمد محمد فايزه/ بملك المطافى شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 32387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحا احمد احمد عزه -  178

 صباح عبدالعزيز احمد ناديه/ بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 32389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالحميد السيد احمد -  179

  جمعه عبدالحميد السيد/ بملك دمرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 32388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره محمد مختار زهره -  180

 فدره حافظ صبحى/ بملك بحرى خليج الروس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 32328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم ابراهيم محمد -  181

  زياده عبدالمنعم امجد/ بملك ابوزياده(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 32393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى صالح محمد صالح صالح محمد -  182

 صالح محمد محمد رمضان احمد/ بملك الفقى داود عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 32390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبيده محمد حسن محمد ابراهيم -  183

  زبيده حسن محمد محمود/ بملك البحريه الزبيده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح سعد محمد السيد محمد -  184

 حجازى حسين عبدالمنعم مجدى/  بملك القديمه البوسته شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوال احمد محمد اكرم -  185

 الفوال العابدين زين على احمد/ بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالجابر احمد حسن -  186

  البشتامى محمد صالح/  بملك ابوعلى محله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التبع بدير بسيونى كامل -  187

  ابوحسين محمد بسيونى على/  بملك محرم طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التبع بدير بسيونى كامل -  188

 عبد صبرى دمحم/ بملك سالم سيدى محرم طريق الجمايله مقره كائن مملحـه اسمـاك/   بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير

 متولى الستار

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره عطيه ابراهيم شروق -  189

 الساهى هللا فرج محمود صبحى محمود/  بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القواس فوزى محمد سمير مجدى -  190

 القواس ابراهيم فوزى سمير/  بملك الصنايع مدرسه خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التبع بدير بسيونى كامل -  191

  ابوحسين محمد بسيونى على/  بملك محرم طريق مقره كائن ـ رنجه مصنع/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمحسن عزت -  192

 2019/10/28 بتاريخ 38109 رقم محو بامر  اريمون مقرهم الكائن االخر والرئيسى الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالحه عبدالغفار الدين سعد محمود -  193

 المدنى السيد نعيمه/  بملك المالحه حسنى سامى/  د صيدليه بجوار الفتح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمحسن عزت -  194

 2019/10/28 بتاريخ 38109 رقم محو بامر اريمون مقرهم الكائن االخر والرئيسى الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32402    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، تركى عمر فتحى كمال احمد -  195

 تركى عمر فتحى كمال/  بملك فوه دوران ـ دسوق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرط السيد عادل اسماء -  196

 عالم محمد محمد عز/  بملك برمبال كنال ـ السالم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 32396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى سيداحمد محمد احمد -  197

  الهوارى سيداحمد محمد اكرم/ بملك مالك محلة ـ الصردى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالحميد فايز محمد -  198

  رمضان عبدالحميد فايز محمد احمد/ بملك الملح شباس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير علوان محمد محمد -  199

  ابوالخير علوان محمد/ بملك بكار بنى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار على عبدالرحمن ابراهيم رضا -  200

  كمون ابواليزيد عنتر صالح/ بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدهللا حامد السعيد جمال -  201

 يونس ابوالعزم السيد السيد/  بملك دحروج ـ الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبانه بلتاجى سعد محمود رضا -  202

 االطروش عبدالعزيز عيشه/ بملك الدينى المعهد شارع بحرى وقف ـ الهرده ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل نجا محمود محمد شريف -  203

   خليل نجا محمود حمدم/ بملك رشيد معدية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 32410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح قطب رمضان محمد محمد -  204

  بليح رمضان محمد رضا/ بملك ابوزياده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 18458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القله عبدالحميد موسى حافظ محمد -  205

 شباط محمد يوسف/ بملك الفردوس مدرسة امام الفتح شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 15039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى السيد يوسف ايمن -  206

 خنصوره جبر مصطفى ابتسام/ بملك المشتركه العامه الثانويه بجوار ـ المدينه سنهور(  لى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريخه طلحه سيد حسن محمد -  207

 العسال عبدالجواد عبده كريمه/ بملك ابوالمجد سيدى شارع ـ المستعمره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حجازى بهجات على -  208

  ابوعمر عبدالقادر فؤاد عزالرجال/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر سيف عبدالعزيز محمد عطا -  209

 النصر سيف عبدالعزيز محمد/ بملك قبريط منشية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر رجب حسن ايهاب -  210

 المنشاوى محمد عبدالحميد دالسعي مجدى/ بملك الغفران شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف مصطفى محمد جابر عبدالرحمن -  211

  عبداللطيف مصطفى محمد/ بملك قلين طريق دسوق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى عبدالمجيد محمد صالح -  212

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

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 32416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  213

  عبدالعزيز محمد سماح/ بملك الشركات شارع ـ ابوغزاله شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على شحاته احمد -  214

  ابوشاهين على شحاته/ بملك االشراف منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على شحاته احمد -  215

 ومقيد ابوشاهين على شحاته/ بملك فوه مركز االشراف منية مقره كائن خرده تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2017/12/25 بتاريخ 28484 رقم تحت

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  216

 محمد سماح/ بملك الشركات شارع ـ ابوغزاله شارع دسوق مقره كائن مغسله/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/10/30 بتاريخ 32416 تابع رقم تحت ومقيد عبدالعزيز

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد محمد هالل عباس السعيد -  217

 دسوق ومدينة لمركز المحليه الوحده/ بملك والطفوله االسره حديقة الجيش شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  218

  عبدالعزيز محمد سماح/ بملك الشركات شارع ـ ابوغزاله شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  219

 محمد سماح/ بملك الشركات ش ـ ابوغزاله شارع مقره كائن اخشاب تجارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

   2019/10/29بتاريخ 32416 رقم تحت ومقيد عبدالعزيز

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى حسنين عبده جالل محمد -  220

  الصعيدى حسنين عبده جالل/ بملك بحرى وقف ـ الجنايده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 5743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاوى ابراهيم سعد ابراهيم -  221

  عالفه نشاط عن 2019/10/30 بتاريخ 8532 رقم محو بامر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجمعه هللا رزق طلعت محمود -  222

  ابوجمعه هللا رزق طلعت/ بملك الروس قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على شحاته احمد -  223

 ومقيد ابوشاهين على شحاته/ بملك فوه مركز االشراف منية مقره كائن اسماك تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/10/30 بتاريخ 28484 تابع رقم تحت

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق احمد احمد محمد عادل -  224

 هللا خلف يوسف على محمد/ بملك غرب قومسيون ـ النواصريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى على حامد ابراهيم محمود -  225

 الصالحى سعد عبدالقادر/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالوهاب اكرامى اسالم -  226

 بيومى محمد محمد كريم/ بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد جمال ياسر -  227

 جابر احمد محمد السعد ام/ بملك النوايجه قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيه اسماعيل محمد طاهر اسماعيل -  228

  شنيت عبدالحميد محمد نجفه/ بملك المستوصف خلف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 32422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نشوان حسن امين محمد -  229

  الحاج مندور على فهيمه/  بملك الملح شباس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى السيد فتوح عبداللطيف ياسر -  230

 الزينى ابراهيم جمعه احمد/ بملك مطوبس فوه طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول عبدالمعطى محمد زينات -  231

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

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير فرج عبدالحليم صبرى محمد -  232

 ايوب عبدالسالم على احمد السيد/  بملك الملح شباس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد على حسن حامد حامد -  233

  صبح صبح رجب محمد/ بملك رجب تقسيم ـ ابوشعيشع شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح عبدالمجيد محمد محمد اسراء -  234

 الدفراوى سليمان كامل امال/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد عبدالمنعم عمر هللا فتح -  235

 البدوى محمد عبدالمنعم فهمى/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق على عبدالفتاح منجود -  236

 عمر يوسف سامى حسن/  بملك ابيانه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلموش ابراهيم غزال صفوت -  237

 قلموش ابراهيم غزال/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى جابر سعد جابر -  238

 مصطفى اسماعيل محمد شىقر/  بملك المرحومى شارع اول المستشفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطرى محمد خميس محمود -  239

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

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخشبه عبده عبدهللا احمد رامى -  240

 نجم اسماعيل محمد/ بملك الشركه عزبة طريق شابه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 14804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا جندى رزق اسحاق -  1

 احذيـه تجارة(  الى تعدل

:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 22730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر محمد خالد محمد -  2

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجاره( الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 31685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى مغازى محمد عطيه محمد محمد -  3

 نباتى فحم وتوريد تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 9357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى اسماعيل احمد احالم -  4

 االعالف وتجارة توريدات(  الى تعدل:  ) التأشير

:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 25274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود عبده احمد -  5

 المائيه وااللعاب الصحيه النوادى تأجيروادرة(  الى تعدل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر رمضان احمد -  6

 لذلك المنظمه والقوانين للوائح  طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم(  الى تعدل) 

 العامه والتوريدات

 تاريخ وفي 32307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد جابر رمضان احمد)  والتصدير لالستيراد رمضان احمد -  7

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم(  الى تعدل:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013

 العامه والتوريدات لذلك المنظمه والقوانين للوائح  طبقا 6 المجموعه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 25916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالكريم يوسف عبدالمجيد -  8

 االرز وتعبئة لضرب مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 27884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين خضر حامد اشرف -  9

 دواجن اعالف مصنع(  الى تعدل) 

 تاريخ وفي 7787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزمر سيداحمد محسن ايمن)  السيارات لتجارة الزمر محسن ايمن -  10

 سيارت تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 7787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزمر احمد سيد محسن ايمن -  11

 سيارت تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالراضى على احمد محمد -  12

 وسجائر بقـالـه بيع(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191019 تاريخ وفي 14209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلشانى ابراهيم السيد محمد هاله -  13

 بلـدى مخبـز(   الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 29324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى محمد محمد محمد رامى -  14

 حريمى شنط تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلط الكومى محمد محمد موسى موسى -  15

 نباتى فحم وتوريد تجارة:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 21560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى احمد نصر فؤاد محمد -  16

 البان معمل(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 29518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكور عبدالغنى جمعه ابراهيم -  17

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس(  اضافه:  ) التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 9812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخباز صباح زكريا محمد -  18

 غزل وتصنيع عوادم تفتيح(  الى تعدل) 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 9812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخباز صباح زكريا محمد -  19

 وتصدير استيراد(  الى تعدل) 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصف حنا يوسف مالك -  20

 بالستيك تشغيل مصنع(  الى تعدل) 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 5607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمود حمدي هاني -  21

 كهربائيه اجهزه اصالح(  الى تعدل) 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 25878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد كامل صالح محمد -  22

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا تصدير مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 18458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القله عبدالحميد موسى حافظ محمد -  23

 حريمى مالبس تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 20349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد ممدوح محمد -  24

 مالبس تصدير(  الى تعدل:  ) التأشير

,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 24954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابراهيم محمد ابراهيم السيد -  25

 البتروليه الخدمات وتقديم البتروليه المواد وتوزيع ونقل تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف
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:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 31436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عرفه محمد احمد -  26

 بقـالـه(  الى تعدل) 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد محمد هالل عباس السعيد -  27

 مالهـى(  الى تعدل:  ) التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل نجا محمود محمد شريف -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 15455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عباس محمد عمر -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالسالم رجب نصر ايهاب -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم سعد على -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عون محمد عبدالخالق جالله -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب عوض فهيم السيد توفيق -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم ابراهيم عصام اسماء -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى عمر ابراهيم يوسف ساميه -  9

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين نبيه عطيه الشحات محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد على حسن حامد حامد -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح عبدالمجيد محمد محمد اسراء -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 32387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحا احمد احمد عزه -  13

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى محمد محمد شريف -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاويش محمد سعد محمد احمد -  15

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 32392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف على برهامى سعد رامى -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالجواد عامر محمد -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد ابوالمجد شحاته طارق -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمد رجب محمد احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار محمد عبده صالح -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليبه محمد جمعه سامح -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى سيداحمد بسيونى مصطفى -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد عبدالرحيم السيد -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القواس فوزى محمد سمير مجدى -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 32389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالحميد السيد احمد -  25

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلط الكومى محمد محمد موسى موسى -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومعبد ابراهيم السيد السيد خالد -  27

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود فؤاد محمد حميدو محمد -  28

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى عمر فتحى كمال احمد -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى جابر سعد جابر -  30

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطرى محمد خميس محمود -  31

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز احمد عبدالرحمن محمد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى حسن حسن عبدهللا -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عويس سعيد محروس -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان السيد احمد محمد هيثم -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلموش ابراهيم غزال صفوت -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدهللا حامد السعيد جمال -  37

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى حسنين عبده جالل محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقر سيداحمد شفيق بسمه -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحر محمود محمد محمد حمدى -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغول ابراهيم ابراهيم عبدهللا -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب السيد فهمى جالل فاتن -  42

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32258   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد ابوالمكارم ابوالمكارم احمد -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عطيه ابوالمجد محمد -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى سعد عبده محمود -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن محمد حسن داليا -  46

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف مصطفى محمد جابر عبدالرحمن -  47

 خاص: التأشير وصف,  الشركة
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,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى عبدالمجيد محمد صالح -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم زكى السعيد زكى -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سالم محمد ثروت -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 32315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور مصطفى سعد سحر -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير علوان محمد محمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوحش السيد صالح وفاء -  53

 خاص: التأشير

 تم20191022 تاريخ وفي 32384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سالم ابراهيم حسن عبده محمد)  العامه للمقاوالت سالم -  54

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالراضى على احمد محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عطيه هللا جاب هاله -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل فهمى محمد جمال -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى محمد مختار احمد -  58

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مروان دسوقى على سهير -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط عطيه على على -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 21279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق رمضان محمد -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد ابوالمجد محمد -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسنديلى يوسف قطب محمد حماده -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم على سعاد -  64

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى جابر احمد احمد -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبانه بلتاجى سعد محمود رضا -  66

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى ابوالفتوح عبدالحى محمد -  68

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رزق عبداللطيف السيد احمد -  69

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالمنعم عطيه السيد -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرنوانى احمد محمد حسين -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشاد السيد سعد عبدالرازق -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 32388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره محمد مختار زهره -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجمعه هللا رزق طلعت محمود -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خير ابراهيم فتوح فلاير -  75

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى على ابراهيم ابراهيم زكيه -  76

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد كامل محمود هشام امانى -  77

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار على عبدالرحمن ابراهيم رضا -  78

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق على عبدالفتاح منجود -  79

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عبدالستار محمد السيد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 11342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد موسى احمد -  81

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 25234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا محمود صبرى محمود -  82

 خاص: التأشير وصف, 

 تاريخ وفي 32316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محرم سعد سعيد ناجى صبرى احمد)  العامه للمقاوالت محرم -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع يلتعد تم20191010

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى سيداحمد محمد احمد -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرط السيد عادل اسماء -  85

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم محمد السعيد احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار حسن محمد عبدالمنعم صالح -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال عبداللطيف سعد محمد -  88

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطاحون محمد محمود محمد عمر -  89

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب احمد عبدالمهيمن عزت احمد -  90

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد سلطان احمد سلطان -  91

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخشبه عبده عبدهللا احمد رامى -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونمشه محمد ابراهيم السيد -  93

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد عبدالمنعم عمر هللا فتح -  94

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع يلتعد تم20191030 تاريخ وفي 32423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق احمد احمد محمد عادل -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر سعيد ابراهيم محمد -  96

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالحه عبدالغفار الدين سعد محمود -  97

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على عبدهللا محمد -  98

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 32335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقره حسن محمد طلعت احمد -  99

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى محمد اسماعيل احمد محمود -  100

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرباتى على احمد جمال احمد -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 32391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقاده محمد محجوب عبدالسميع محمد -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدناصورى احمد يوسف عصام -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 32328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم ابراهيم محمد -  104

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين سعد محمد رمضان محمد -  105

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى على حامد ابراهيم محمود -  106

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر سيف عبدالعزيز محمد عطا -  107

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر رجب حسن ايهاب -  108

 خاص: التأشير

,  شركةال نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبدهللا جاد عجيب بشاير -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 32331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار اسماعيل كمال حسين -  110

 خاص: التأشير وصف

 تم20191007 تاريخ وفي 32272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عيطه ابو احمد فتحى ياسر)  للمقاوالت ابوعيطه -  111

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 14360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  112

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه يوسف احمد جمعه عبدالقوى -  113

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عمر خطاب فهمى -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالوهاب اكرامى اسالم -  115

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحاس محمد سعيد اشرف -  116

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عباس عبدالحميد فاطمه -  117

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد صبحى على -  118

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم -  119

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 25878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد كامل صالح محمد -  120

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 32327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش عبدالحليم ابراهيم حواش اكرم -  121

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان كمال ابراهيم -  122

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبدالمنعم محمد عصام محمد -  123

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره عطيه ابراهيم شروق -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول عبدالمعطى محمد زينات -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حجازى بهجات على -  126

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم حسن رمزى -  127

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز مصطفى سيد احمد -  128

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على السيد على السيد -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ابراهيم محمد هشام -  130

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع كمال عبدالستار احمد -  131

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيه عبدهللا مصطفى عبدهللا -  132

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاز على حامد عزت حماده -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرقى الجندى عزت مينا -  134

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى السيد فتوح عبداللطيف ياسر -  135

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نشوان حسن امين محمد -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر رمضان احمد -  137

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 32393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى صالح محمد صالح صالح محمد -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 32362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط اسماعيل ابراهيم عمر -  139

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 23291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنقار عبده محمد رزق -  140

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 32307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد جابر رمضان احمد)  والتصدير لالستيراد رمضان احمد -  141

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 32330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن السعيد اميره -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 24481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التبع بدير بسيونى كامل -  143

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريخه طلحه سيد حسن محمد -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد محمد احمد -  145

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 32336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باهلل عاطف زكى محمد -  146

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح سعد محمد السيد محمد -  147

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرب احمد -  148

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير فرج عبدالحليم صبرى محمد -  149

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 14630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النخالوى فتوح سعد ايهاب -  150

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 32390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبيده محمد حسن محمد ابراهيم -  151

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 32314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحنيفه محمود محمد محمد -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 32267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد عرفه امانى -  153

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى اسماعيل اسماعيل فريد امل -  154

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 32416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بهى محمد السيد سعيد عماد -  155

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الشيخ رزق مسعود السيد -  156

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 ريختا وفي 32282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السيد حماده -  157

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على شحاته احمد -  158

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجر عبدالمعطى ابراهيم محمد ابراهيم -  159

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20191020 تاريخ وفي 32363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوراس االمير محمد عبدالعزيز سامى محمد عمر -  160

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبريكه عبدالسالم محمد محمد اميره -  161

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 32334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح بسيونى محمد ممدوح -  162

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد عبدالرؤف محمد -  163

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالحميد فايز محمد -  164

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 32329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى رزق عبدالعزيز فكريه -  165

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرنشاوى محمد بركات محمد -  166

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك مصطفى هللا عطا عطيه -  167

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 32338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين محى رزق احمد -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زامل زامل محمد سعد احمد -  169

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 32373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبدالرحمن حسانين محمد على -  170

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 32386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطى محمد عبدالمنعم عادل محمد -  171

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيه اسماعيل محمد طاهر اسماعيل -  172

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 32326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر سعد عيسى سعد -  173

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 32312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود السيد عبده رمضان محمد -  174

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 32419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد جمال ياسر -  175

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعزاوى محمود مصطفى حمدى -  176

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمونه السيد عبدالرحمن عبدالرحمن -  177

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم فتحى لطفى حمدى -  178

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 30855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص محمد الشرنوبى رقيه -  179

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوال احمد محمد اكرم -  180

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 32382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علم بيومى احمد اتجاه -  181

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 32332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجازيه عرابى محمد اسالم -  182

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 32333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعيقى السعودى عيد عبدالسالم -  183

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداوودى محمد الصغير مسعد سعد -  184

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 32270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار عبدالرؤف انور عيسى -  185

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 17981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السعيد ابراهيم طارق -  186

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 32410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليح قطب رمضان محمد محمد -  187

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 32350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد ابراهيم دهبيه -  188

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 32318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القعود محمد محمد حمدى السعودى -  189

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 32397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالجابر احمد حسن -  190

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   االحذيه لتجارة المحبه(  الى تعدل: ) الى 14804 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  1

 وتعبئة لبيع نيو الجمل(  الى تعدل: ) الى 31655 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  2

 (   الجمل عبدالفتاح عبدالعليم سعد)  الغذائيه المواد

 للتوريدات الوفاء مكتب(  الى تعدل: ) الى 26569 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  3

   الزراعيه

   العموميه للتوريدات النيل(  الى تعدل: ) الى 16348 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  4

 وتجارة للتوريدات الياسمين(  الى تعدل: ) الى 9357 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  5

   االعالف

 لتصنيع بالست الماسه(  الى تعدل: ) الى 29047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل يرالتأش تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  6

   p.v.c p.p ALMASA PLAST    المواسير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والتصدير لالستيراد اولتافا(  الى تعدل: ) الى 32307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  7

ULTAVA FOR IMPORT & EXPORT   

)  والتصدير لالستيراد رمضان احمد: الى 32307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   محمد جابر رمضان احمد

 االيمان نور مضرب(  الى تعدل: ) الى 25916 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  9

   االرز وتعبئة لضرب

)  السيارات لتجارة الزمر محسن ايمن: الى 7787 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  10

 (   الزمر سيداحمد محسن ايمن

   لالعالف فيد ايجيبت ريف(  الى تعدل: ) الى 27884 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  11

 لعموم الملكى التاج(  الى تعدل: ) الى 18981 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  12

   والتصدير لالستيراد

 المستقبل مصر(  الى تعدل: ) الى 23943 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  13

   االراضى الستصالح

   اليـوجــد(  الى تعدل: ) الى 9812 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  14

 لضرب الضحى مضرب(  الى تعدل: ) الى 32275 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  15

   االرز وتعبئه

 لحفظ االمانه ثالجة(  الى تعدل: ) الى 24960 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  16

   وتجارتها المجمده واللحوم االسماك

   االلبان لمنتجات الهدى(  الى تعدل: ) الى 23155 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  17

 لمنتجات والنور الهدى(  الى تعدل: ) الى 23155 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191029:  تاريخ فى  ،  -  18

   االلبان

   للحلويات الصعيد مصنع(  الى تعدل)  :الى 32397 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  19

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   2878:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها بكرى هانم   - 1

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   2235:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه النشار محمد عبدالمنعم صالح   - 2

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   2235:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه النشار محمد عبدالمنعم صالح   - 3

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   791:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه وحد عمر محمد محمد حسين شركه   - 4

 تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191007 تاريخ وفى ،   30764:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الفرنوانى عبده احمد محمد   - 5

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   23012:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه غنيم محمود عصام   - 6

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

   20191014 تاريخ وفى ،   23012:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه غنيم محمد محمود عصام(  الى تعدل)    - 7

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   6880:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الكريم عبد محمد منصور   - 8

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

 تم   20191029 تاريخ وفى ،   24332:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه حجازى ابراهيم محمد محمد   - 9

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 قيدها سبق ،  تضامن شركة(  شريكه عيسى سعد عبدالواحد عبدالواحد) ومنتجــاتـها االلبـان وتصـنيع لـتجاره شركةاالخالص -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191009،   تاريخ وفي 9489، برقم

  جنيه  30000000.000،

   تاريخ وفي 9489، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكه شحاته سعد عبدالواحد عبدالواحد)  فيلدز جــريـن شـركـة -  2

  جنيه  30000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191009،

 رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 13557، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائها رضوان محمد احمد وفاء -  3

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 29489، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاه بلتاجى عبدالرحمن جمعه)  العظام لجراحه الرواد مركز(  الى تعدل)  -  4

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191015،   تاريخ وفي

 29489، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاه بلتاجى عبدالرحمن بلتاجى جمعه)  العظام وجراجة للطب بلفتاجى مركز -  5

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191015،   تاريخ وفي

 المال رأس تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 18863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  6

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تم 20191021،   تاريخ وفي 18863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكه ابراهيم اسماعيل ابراهيم)  الوفاق شركة -  7

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 18863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  8

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 18863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  9

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 20191021،   تاريخ وفي 18863، مبرق قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكه ابراهيم اسماعيل ابراهيم)  الوفاق شركة -  10

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 18863، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  11

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، تضامن شركة ،(  شريكه عيسى سعد عبدالواحد عبدالواحد) ومنتجــاتـها االلبـان وتصـنيع لـتجاره شركةاالخالص -  1

 مخزن ليصبح الفرع نشاط تعديل تم قد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 9489    برقم قيدها

 سعد عبدالواحد عبدالواحد/ بملك دسوق مركز  المندوره ليكون الفرع عنوان تعديل وكذلك الشركه منتجات وتخزين لحفظ وثالجه

 شحاته

 تاريخ وفي 9489    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكه هشحات سعد عبدالواحد عبدالواحد)  فيلدز جــريـن شـركـة -  2

 الشركه منتجات وتخزين لحفظ وثالجه مخزن ليصبح الفرع نشاط تعديل تم قد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009

 شحاته سعد عبدالواحد عبدالواحد/ بملك دسوق مركز  المندوره ليكون الفرع عنوان تعديل وكذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 13557   برقم قيدها سبق  ، كامـل آلـى مخبـز(  الى تعدل)   تضامن شركة ، وشركائها رضوان محمد احمد وفاء -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003

   برقم قيدها سبق  ، العموميه والتوريدات(  اضافه)  تضامن شركة ، وشريكه كمال محمد عبدالسالم نجيب محمد فوزى -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 32192

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مركز(  الى تعدل: ) الى 29489 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191015:  تاريخ فى  ،  -  1

 ( وشركاه بلتاجى عبدالرحمن جمعه)  العظام لجراحه الرواد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 3023   برقم    20191001:  تاريخ ، 4361  2002/3/16 ـ ج  كشك محفوظ صابر جمال -  1

 3023   برقم    20191001:  تاريخ ، 4362  2007/3/16 ـ ج  كشك محفوظ صابر جمال -  2

 3023   برقم    20191001:  تاريخ ، 4363  2012/3/16 ـ ج  كشك محفوظ صابر جمال -  3

 3023   برقم    20191001:  تاريخ ، 4364  2017/3/16 ـ ج  كشك محفوظ صابر جمال -  4

 6363   برقم    20191001:  تاريخ ، 4358  2005/1/2 ـ ج  ابوحجر احمد خميس ساميه -  5

 6363   برقم    20191001:  تاريخ ، 4359  2010/1/2 ـ ج  ابوحجر احمد خميس اميهس -  6

 6363   برقم    20191001:  تاريخ ، 4363  2015/1/2 ـ ج  ابوحجر احمد خميس ساميه -  7

 21135   برقم    20191001:  تاريخ ، 4365  2018/7/9 ـ ج  الحباك عبدالمنعم محمد عبدالمنعم -  8

 5473   برقم    20191001:  تاريخ ، 4366  2004/5/6 ـ ج  عيسي احمد مصطفي سعيد -  9

 5473   برقم    20191001:  تاريخ ، 4367  2009/5/6 ـ ج  عيسي احمد مصطفي سعيد -  10

 5473   برقم    20191001:  تاريخ ، 4368  2014/5/6 ـ ج  عيسي احمد مصطفي سعيد -  11

 14045   برقم    20191003:  تاريخ ، 4399  2012/8/19 ـ ج  حجازى مندور رجب عسل -  12

 14045   برقم    20191003:  تاريخ ، 4400  2017/8/19 ـ ج  حجازى مندور رجب عسل -  13

 22279   برقم    20191003:  تاريخ ، 4383  2019/6/29 ـ ج  ابوحسين السيد محمد صالح -  14

 21271   برقم    20191003:  تاريخ ، 4378  2018/9/5 ـ ج  التيل محمد محمد الحميد عبد -  15

 8417   برقم    20191007:  تاريخ ، 4430  2006/7/24 ـ ج  حراز عبدالحميد وفاء -  16

 8417   برقم    20191007:  تاريخ ، 4431  2011/7/24 ـ ج  حراز عبدالحميد وفاء -  17

 8417   برقم    20191007:  تاريخ ، 4432  2016/7/24 ـ ج  حراز عبدالحميد وفاء -  18

 22121   برقم    20191007:  تاريخ ، 4424  2019/5/11 ـ ج  على محمد زغلول محمد -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 20037   برقم    20191007:  تاريخ ، 4429  2017/10/9 ـ ج  عرفه يوسف احمد احمد السيد -  20

 22370   برقم    20191007:  تاريخ ، 4425  2019/8/5 ـ ج  الشرقاوى محمد محمد تامر -  21

 22465   برقم    20191007:  تاريخ ، 4419  2019/9/4 ـ ج  ابوطاحون محمود سعد محمد ايمن -  22

 6882   برقم    20191007:  تاريخ ، 4421  2005/5/17  ـ ج  الخضيرى حسين محمد الرحمن عبد -  23

 6882   برقم    20191007:  تاريخ ، 4422  2010/5/17 ـ ج  الخضيرى حسين محمد الرحمن عبد -  24

 6882   برقم    20191007:  تاريخ ، 4423  2015/5/17 ـ ج  الخضيرى حسين محمد الرحمن عبد -  25

 16348   برقم    20191007:  تاريخ ، 4414  2019/7/30 ـ ج  ابوراس توفيق محمد عزه -  26

 9767   برقم    20191007:  تاريخ ، 4413  2018/2/23 ـ ج  الشاعر السيد على نصر -  27

 10024   برقم    20191007:  تاريخ ، 4412  2018/6/15 ـ ج  عبيد الشاملى عبدالفتاح زينب -  28

 21801   برقم    20191007:  تاريخ ، 4439  2019/2/12 ـ ج  على عبدالمطلب عمر عزالدين -  29

 21678   برقم    20191007:  تاريخ ، 4434  2019/1/12 ـ ج  عبيد محمد على محمد على -  30

 1128   برقم    20191008:  تاريخ ، 4456  2019/10/27 ـ ج  الصعيدى ابراهيم محمود الصعيدى البان معمل -  31

 1128   برقم    20191008:  تاريخ ، 4456  2019/10/27 ـ ج  الصعيدى محمود ابراهيم محمود -  32

   برقم    20191008:  تاريخ ، 4456  2019/10/27 ـ ج  الصعيدى ابراهيم محمود المطبوخه للجبنه الصعيدى مصنع -  33

1128 

 22966   برقم    20191008:  تاريخ ، 4472  2019/12/31 ـ ج  على عبدالصمد منجود رضا -  34

 5708   برقم    20191008:  تاريخ ، 4474  2019/7/12 ـ ج  القلينى محمد الدين محيى اشرف -  35

 9357   برقم    20191008:  تاريخ ، 4458  2007/8/31 ـ ج  عبدالهادى اسماعيل احمد احالم -  36

 9357   برقم    20191008:  تاريخ ، 4459  2012/8/31 ـ ج  عبدالهادى اسماعيل احمد احالم -  37

 9357   برقم    20191008:  تاريخ ، 4460  2017/8/31 ـ ج  عبدالهادى اسماعيل احمد احالم -  38

 22574   برقم    20191008:  تاريخ ، 4467  2019/9/30 ـ ج  دومه محمد حسن محمد -  39

 21820   برقم    20191008:  تاريخ ، 4478  2019/2/18 ـ ج  النشار محمد محمود الحسينى -  40

 16181   برقم    20191008:  تاريخ ، 4480  2019/6/3 ـ ج  الجندى شعبان صبرى محمد -  41

 11659   برقم    20191008:  تاريخ ، 4454  2010/4/20 ـ ج  ابوخضره بسيونى ابراهيم عوض -  42

 11659   برقم    20191008:  تاريخ ، 4455  2015/4/20 ـ ج  ابوخضره بسيونى ابراهيم عوض -  43

 22177   برقم    20191008:  تاريخ ، 4465  2019/5/22 ـ ج(   من تعدل)  عرفه احمد ممدوح احمد احمد -  44

:  تاريخ ، 4465  2019/5/22 ـ ج(   عرفه احمد ممدوح احمد احمد)  والتصدير لالستيراد الممدوح(  الى تعدل)  -  45

 22177   برقم    20191008



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 20784   برقم    20191008:  تاريخ ، 4487  2018/3/25_ ج  دومه حسن الدسوقى محمد -  46

 22695   برقم    20191008:  تاريخ ، 4466  2019/11/6 ـ ج  عسله ابراهيم شكرى ابراهيم رقيه -  47

 4071   برقم    20191008:  تاريخ ، 4488  2013/3/22 ـ ج  حجاج محمد سعد اشرف -  48

 4071   برقم    20191008:  تاريخ ، 4489  2018/3/22 ـ ج  حجاج محمد سعد اشرف -  49

 13937   برقم    20191008:  تاريخ ، 4462  2017/6/19 ـ ج  منسى سالم على رانيا -  50

 15338   برقم    20191008:  تاريخ ، 4490  2013/9/18 ـ ج  فراج الجليل عبد محمد رضا -  51

 15338   برقم    20191008:  تاريخ ، 4491  2018/9/18 ـ ج  فراج الجليل عبد محمد رضا -  52

 1455   برقم    20191009:  تاريخ ، 4505  2015/3/7 ـ ج  ابواسماعيل حامد محمد اشرف -  53

 18816   برقم    20191009:  تاريخ ، 4493  2016/9/27 ـ ج  غانم محمود احمد ثروت -  54

 16047   برقم    20191009:  تاريخ ، 4500  2014/4/22 ـ ج  شتا مصطفى كامل بغدادى -  55

 16047   برقم    20191009:  تاريخ ، 4501  2019/4/22 ـ ج  شتا مصطفى كامل بغدادى -  56

 20511   برقم    20191009:  تاريخ ، 4503  2018/1/28 ـ ج  ابوناصر السيد محمد احمد -  57

 15786   برقم    20191009:  تاريخ ، 4497  2014/82/12 ـ ج  الحصرى القادر عبد مصطفى محمد -  58

 15786   برقم    20191009:  تاريخ ، 4498  2019/2/12 ـ ج  الحصرى القادر عبد مصطفى محمد -  59

 13669   برقم    20191010:  تاريخ ، 4524  2012/4/5 ـ ج  ابوالمجد على محمود محمد -  60

 13669   برقم    20191010:  تاريخ ، 4525  2017/4/5 ـ ج  ابوالمجد على محمود محمد -  61

 11162   برقم    20191010:  تاريخ ، 4517  2019/10/20 ـ ج  طعيمه مرسى محمد محمد -  62

 22697   برقم    20191010:  تاريخ ، 4519  2019/11/6 ـ ج  هللا جاب عبدالعزيز ابوالعنين عمرو -  63

 20428   برقم    20191010:  تاريخ ، 4516  2018/1/2 ـ ج  بدوى هللا فتح محمد مآمون السيد -  64

 7929   برقم    20191010:  تاريخ ، 4520  2016/3/27 ـ ج  محمد العزيز عبد محمد العزيز عبد -  65

 17343   برقم    20191010:  تاريخ ، 4514  2015/6/27 ـ ج  ابوعريضه بسيونى فاروق بسيونى -  66

 21379   برقم    20191010:  تاريخ ، 4515  2018/10/8 ـ ج  على حافظ حمزه فاطمه -  67

 21790   برقم    20191013:  تاريخ ، 4548  2019/2/11 ـ ج  حالوه على عبدالمنصف مصطفى رضا -  68

 22233   برقم    20191013:  تاريخ ، 4530  2019/6/10 ـ ج  عطا السيد السيد على -  69

 22376   برقم    20191013:  تاريخ ، 4537  2019/8/6 ـ ج  نجم عبدالنبى السيد شفيق -  70

 20373   برقم    20191013:  تاريخ ، 4528  2017/12/23 ـ ج  عرفه بيومى عبدالعظيم ابراهيم -  71

 17145   برقم    20191013:  تاريخ ، 4533  2015/4/26 ـ ج  الياس نظير ناجى رشدى -  72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 22286   برقم    20191013:  تاريخ ، 4539  2019/7/1 ـ ج  ليمونه عبدالرحمن السيد متاع -  73

 1091   برقم    20191014:  تاريخ ، 4550  2019/10/13 ـ ج  عيد هللا فتح محمد فاضل -  74

 17668   برقم    20191014:  تاريخ ، 4569  2015/10/21 ـ ج  عبدالمحسن على حسن على -  75

 14191   برقم    20191014:  تاريخ ، 4564  2012/11/4 ـ ج  القط فتحى نصر نجاة -  76

 14191   برقم    20191014:  تاريخ ، 4565  2017/11/4 ـ ج  القط فتحى نصر نجاة -  77

   برقم    20191014:  تاريخ ، 4571  2018/1/17 ـ ج(   النخالوى فتوح سعد ايهاب)  المعارض لتنظيم النخالوى -  78

14360 
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 2878   برقم    20191003:  تاريخ ، 4386  2012/1/15 ـ ج  وشركاها بكرى هانم -  1

 2878   برقم    20191003:  تاريخ ، 4387  2017/1/15 ـ ج  وشركاها بكرى هانم -  2

 791   برقم    20191003:  تاريخ ، 4394  2019/4/16 ـ ج  وشركاه وحد عمر محمد محمد حسين شركه -  3

 4307   برقم    20191013:  تاريخ ، 4534  2018/6/8 ـ ج  وشركاه موسى السيد محمد نصر(  من تعدل)  -  4

   برقم    20191013:  تاريخ ، 4534  2018/6/8 ـ ج(   من تعدل)     وشريكته موسى السيد محمد نصر(  الى تعدل)  -  5
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 4307   برقم    20191013:  تاريخ ، 4534  2018/6/8 ـ ج  وشركاه موسى السيد محمد نصر(  الى تعدل)  -  6

 6880   برقم    20191014:  تاريخ ، 4559  2010/5/17 ـ ج  وشركاه الكريم عبد محمد منصور -  7

 6880   برقم    20191014:  تاريخ ، 4560  2015/5/17 ـ ج  وشركاه الكريم عبد محمد منصور -  8

 20672   برقم    20191021:  تاريخ ، 4666  2018/12/16 ـ ج  وشريكته المنجودى محمد حافظ احمد -  9

 21860   برقم    20191028:  تاريخ ، 4804  2019/3/2 ـ ج  وشركاه الشريف محمد عبدالفتاح عبدالفتاح تامر -  10

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


