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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 86414 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق انصارى رمضان انصارى السيد -  1

 عبدالرازق انصارى رمضان انصارى رمضان/ بملك نديبة:  بجهة ، الطعام ملح عدا فيما غذائية مواد تعبئة عن

 عام مطعم عن 86415 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس اليمانى عبداللطيف احمد -  2

 موسى محمود احالم/ بملك جالل شارع:  بجهة ، وبارده ساخنة مشروبات وتقديم

 عن 86570 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى ابوشبانه محمد عبدالحكيم عزيزه -  3

 الرومى عوض السعيد هشام/ بملك افالقه الرومى عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، عطاره عن 86356 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل شريف احمد -  4

 مابراهي لطفى احمد/ بملك االخضر الكوم عيسى حوش:  بجهة

 تشغيل ورشه عن 86439 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع عطيه السيد احمد -  5

 مطاوع محمد عطيه السيد/ بملك - الصيادله نقابة شارع:  بجهة ، معادن

 حظيرة عن 86468 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرمه عبدالسالم محمد فاتن -  6

 مبارك السيد جمال/ بملك ابوخليل عزبة:  بجهة ، مواشى

 ، بقاله عن 86566 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم على محمد عبدالرازق -  7

 عبدربه ابراهيم ابراهيم فؤاد/ بملك الشرقى الضهرية قرية مدخل:  بجهة

 عن 86384 برقم 20191008 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامط مصطفى هللا فتح عوض السيد -  8

 رشدى ابراهيم ايمن/ بملك ماهر احمد ش من عبدالعزيز ش:  بجهة ، للمبانى المعمارية التشطيبات العمال مقاوالت مكتب

 البحراوى

 عن 86347 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور اسماعيل عبدالعال احمد عالء -  9

 عاشور اسماعيل عنتر سميرة/ بملك العنب نكال:  بجهة ، مواشى حظيرة

 توريد مكتب عن 86358 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمح داود داود عادل محمد -  10

 قمح داود داود محمد/ بملك-معنيا- البارود اتياي:  بجهة ، زراعيه حاصالت

 وتغليف تعبئة عن 86362 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حاتم محمد كمال حاتم -  11

 وعموم والقشريات االسماك وتصنيع وفرش مجمد واالسماك اللحوم وتوزيع وتجارة انواعها بجميع الغذائية المواد وتوزيع وتجارة

 الشرباص محمود احمد حنان/ بملك شبراخيت ايتاى طريق اول:  بجهة ، واالسماك الغذائية المواد وتوريدات التصدير

 عن 86373 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان محمود حسن موسى احمد -  12

 على محمد سعيد لطيفه/ بملك -عقبه سيدى سرحان ع:  بجهة ، مواشى حظيره

 تسويق عن 78756 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى خضر محمد محمد مدحت -  13

 على اسماعيل حالوتهم/ بملك بسنتواى عزب الفرنساويه بحرى الداهش عزبه:  بجهة ،( وبيع وبناء هدم) عقارى

 حظيرة عن 86462 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالحميد مفتاح طارق -  14

 السنهورى عبدالحميد مفتاح انور/ بملك االبراهيمية المنشية قرية:  بجهة ، مواشى

 توريدات عن 86490 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سارى احمد عبدالفتاح احمد -  15

 سارى عبدالكريم احمد عبدالفتاح/ بملك اشليمه:  بجهة ، غذائيه مواد
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 معمل عن 86405 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس عبدالعزيز على سمير عماد -  16

 عبدالجواد رمضان ابراهيم اشرف/ بملك الضهرية عاصم ع:  بجهة ، تفريخ

 تجارة عن 86339 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرى محمد عبده السعيد عبده -  17

 جبريل هللا خير على محمد/ بملك الزراعية الوحده شارع الكوادى:  بجهة ، سيارات اطارات وبيع كاوتش واصالح

 ، مدشة عن 86417 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى محمد عزت سامح -  18

 الشناوى محمد عزت عزت/ بملك العوجا السمانى:  بجهة

 تجاره عن 86527 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عبدالحليم سعيد محمد على -  19

 حسين اسماعيل محمد سمير/ بملك افالقه كوبرى بعد الدين محى مسجد شارع الحريه منشيه:  بجهة ، سيارات اطارات

 بيع محل عن 86544 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى عبدالجيد السيد احمد -  20

 ابوعلى عوض محمد نادره/ بملك السعيد منية:  بجهة ، وطرية جافه حلويات

 بيع عن 86545 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على عبدالرحمن الدين بهاء -  21

 سيد على عبدالرحمن/ بملك ابوالمطامير دمنهور طريق:  بجهة ، السيارات زيت

 86551 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالمطلب كمال عبدالوهاب محمود -  22

 حسين عبدالمطلب كمال عبدالوهاب/ بملك مخلوف الشيخ كفر:  بجهة ، منظفات عن

 توريدات عن 86359 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات محمد عثمان محمد -  23

 الماحى احمد سيد محمد عديلة/ بملك اشليمه:  بجهة ، طبية اجهزه وصيانة طبية

 مصنع عن 71306 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالوهاب محمد محمود -  24

 قاسم الدسوقى نجيب محمد محمد/ بملك فرهاش طريق:  بجهة ، بالستيك

 عن 86455 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب عبدالمنعم صباح عبدالمنعم -  25

 حبيب عبدالعزيز عبدالمنعم صباح/ بملك الفرنساويه بحرى ابوهواش كوبرى:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 ، لحام ورشة عن 86464 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه فؤاد حامد محمد -  26

 عليوه حامد فؤاد احمد باسم/ بملك االبراهيمية:  بجهة

 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلمانى محمود عبدالفتاح محمود عباس فتحى -  27

 المسلمانى عبدالفتاح عباس/ بملك الكوادى تبع - ابوخليل عزبة:  بجهة ، سيارات ميكانيكى ورشة عن 86469

 مقاوالت عن 86471 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالجواد صالح رضا -  28

 صالح محمد/ بملك عمير بن مصعب ش ادمون ارض:  بجهة ، غذائية ومواد كهربائية وادوات اجهزه وتوريدات عمومية وصيانة

 بدوى عبدالجواد

 بيع عن 86525 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابراهيم عبدالحكيم اسالم -  29

 شويل السيد احمد/ بملك ماهر احمد شارع:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 86536 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده محمد احمد حموده مصطفى -  30

 نصار عبدالجواد السيد محمد/ بملك العنب نكال:  بجهة ، افرنجى مخبوزات

 عن 86348 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهريدى السيد حسن احمد سعيد حسن -  31

 الهريدى حسن احمد عماد/ بملك العنب نكال 1 رقم عقار:  بجهة ، بقاله

 تجارة عن 86351 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى رشدى ثروت وائل -  32

 فلتس ثابت ماهر/ بملك الحرية منشية:  بجهة ، مفروشات
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 عن 86377 برقم 20191008 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاقوله النجيلى احمد عبدالمنعم احمد -  33

 المنشاوى ابراهيم فرحات عبدالحميد/ بملك -العام المستشفى امام مبارك مساكن:  بجهة ، توك توك تجارة

 بيع عن 86433 برقم 20191015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القسطاوى عبدالظاهر السيد هدى -  34

 عبدالمقصود عبدالجواد رجب محمد/ بملك عبدالجليل قرية القديمه االوقاف منشأة تبع:  بجهة ، اعالف

 محل عن 86450 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حجازى محمد سعيد تامر -  35

 حميده حجازى محمد سنيه/ بملك نديبه:  بجهة ، وقطاعى جمله بقاله

 حظيرة عن 86483 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوانى على محمد محمد سامى -  36

 الحلوانى على محمد محمد اشرف/ بملك العنب نكال:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 86500 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف محمد محمد محمد -  37

 الدين شرف محمد ابراهيم محمد/ بملك ديروط:  بجهة ، االلبان الدار مواشى

 تجارة عن 86424 برقم 20191014 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد السيد ابراهيم هللا فتح -  38

 الجوهرى عبدالمقصود توفيق سميرة/ بملك محفوظ نجيب قرية:  بجهة ، حبوب

 ، طحينه مصنع عن 64309 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضفدع على محمد عادل -  39

 ابوحطب حامد عيد رباب/ بملك - دويدار مستجد شارع فالقه كوبرى بعد المينا مساكن بجوار:  بجهة

 حظيرة عن 86550 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل حسين ابراهيم نجوى -  40

 خليفه عبدالغنى عبدربه كامل/ بملك الحبشى منشأة:  بجهة ، مواشى

 عن 86463 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنهورى عطيه عبدالحميد زهير احمد -  41

 السنهوري عطيه عبدالحميد زهير/  بملك االبراهميه المنشيه تبع الجنبيهي قريه:  بجهة ، المواشي لتربيه حظيره

 عن 82121 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنام بسيونى محمد الشاذلى عبدالحميد -  42

 قطقاط محمد على/ بملك محلتصا قرية شبراخيت:  بجهة ، بقاله

 ماركت سوبر عن 86506 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهالله محمد يونس خالد -  43

 ريحان عبدالسالم زهيرة/ بملك البحر ش فزارة:  بجهة ،

 بقاله عن 86547 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشر محمد عبدالفتاح برهام احمد -  44

 شرشر محمد عبدالفتاح برهام/ بملك -بحرى جبارس:  بجهة ،

 حظيرة عن 86354 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالستار ناجى نها -  45

 الحصاوى حسن عبدالعزيز شعبان/ بملك الصفاصيف تبع ميل قرية:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 86375 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراعى يوسف محمود احمد -  46

 خالف محمود عوض رجب/ بملك الشوكه تبع الراعى عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 86432 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف درويش عبداللطيف هناء -  47

 محرم محمد ابراهيم شريف/ بملك عبده محمد االمام ش:  بجهة ، بفاله

 ثالجة عن 67293 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود رمضان محمد عبده محمد -  48

 شفيق عادل شاكر/ بملك الخوالد:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت وتبريد لحفظ

 ستيشن بالى عن 86430 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق السيد السعيد احمد -  49

 االجتماعى النادى خلف الحمد مسجد شارع:  بجهة ، المشروع لهذا الالزمه التراخيص علي الحصول وبعد االنترنت دون وبلياردو

 خضر السيد محمد ايمن/ بملك -
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 ، جزاره محل عن 86457 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا خيرى شاكر محمد -  50

 نوح محمود محمد حماده/ بملك العمريه:  بجهة

 حظيرة عن 86565 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمد احمد سعد نجالء -  51

 بكرى محمد عبدالباسط/ بملك القصر - المكتب عزبة:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 86402 برقم 20191010 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهريدى محمد حسن خضرة -  52

 عبدهللا عبدالصادق رشدى/ بملك - المكتب عزبة - القصر:  بجهة ، مواشى

 عن 86425 برقم 20191014 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غضابى عاشور عبدالشافى صدقى عادل -  53

 ابوشادى محمد مبروك ايمن/ بملك المحطه حفص:  بجهة ، وتموين قالهب

 وتموين بقاله عن 86539 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالرازق نبية اكرم -  54

 بدوى عبدالرازق نبيه سالمه/ بملك اورين كنيسة:  بجهة ،

 عن 86368 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد حسان سليمان حسان محمد -  55

 عبدالسيد حسان سليمان حسان/ بملك - المنشية0 ن:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مالبس مصنع عن 86516 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون عطيه يحى طارق -  56

 عبدهللا عبدالحليم اشرف/ بملك - النشو طريق اول مبارك مساكن خلف:  بجهة ،

 ، مكتبه عن 86541 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصل محمد على حمدى سعيد -  57

 واصل محمد على حمدى/ بملك عقبة سيدى 16 عزبة:  بجهة

 وبويات حدايد عن 73703 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخه محمد مختار ثريا -  58

 التمساحى احمد سيد محمد شوقى/ بملك العنب نكال:  بجهة ،

 عن 86369 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوورده محمد بسيونى المنسى وائل -  59

 ابوورده محمد بسيونى المنسى/ بملك - برجل اريمون طريق-اريمون:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، بقاله عن 86366 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكومى على حموده حسان انهام -  60

 حسن محمد عبدالحميد/ بملك سعاده عزبة اورين:  بجهة

:  بجهة ، بقاله عن 86426 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فضل ناجى فتحى سونه -  61

 خليفه عبدالقادر بهجات شعبان/ بملك االنشا

 مبيدات عن 86427 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود عبدالرحمن -  62

 عباس عبدالحميد عباس على/ بملك - محفوظ نجيب قرية:  بجهة ، ورقية ومخصبات

 عن 86460 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البتانونى عبدالرازق عرفه محمد حسام -  63

 البتانونى عبدالجواد ابراهيم هايم/ بملك عبدالقادر مشروع البتانونى عزبه:  بجهة ، حالبه مواشى مزرعه

 بجهة ، مكتبة عن 86461 برقم 20191017 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زربية السعيد سعد لسعيدا -  64

 محمد الصافى محمد/ بملك صقر بنزيمة خلف: 

 ورشة عن 86492 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القمحاوى عبدالمعطى عيد محمد -  65

 جعبوب محمد ابراهيم شوقيه/بملك ابوالريش الوكيل احمد شارع:  بجهة ، ثالجات اصالح

 بجهة ، بقاله عن 86517 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى محمد هندى رمضان -  66

 بدوى ابراهيم محمد هندى/ بملك بحرى جبارس: 



 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

 اكسسوار عن 86346 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج كامل عصام عمرو -  67

 احمد دسوقي احمد محمود/  بملك الصردي امام الجيش شارع 2 عماره:  بجهة ، محمول

 مصنع عن 86367 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر احمد عبدالجليل ياسر -  68

 المصرى عبدالرؤف مبروك احمد/ بملك الغرب فهمى اسماء الدكتوره شارع من متفرع شارع:  بجهة ، بالستيك اكياس

 مكتب عن 86446 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سعد محمود محمود محمد -  69

 جويدة عبدهللا نجاة/ بملك الصفاصيف:  بجهة ، معماريه مقاوالت

 حظيرة عن 86401 برقم 20191010 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد قطب احمد -  70

 عوض محمد قطب محمد/ بملك الجمل حلق:  بجهة ، مواشى

 مالبس عن 86407 برقم 20191013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيش محمد حمدى عبدالغنى -  71

 خضير فتحى عبدهللا/ بملك العونى حامد شارع 15:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 محل عن 86538 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير عبدالرؤف فتحى محمود -  72

 النجار محمد وئام/ بملك محمود احمد ش:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا كمبيوترفيما صيانة

 تعبئه و تصنيع عن 68449 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب محمد عطا محمد -  73

 الصناعية للمناطق التنفيذى الجهاز/  بملك فرهاش الطرانه 100 رقم القطعة الصناعية المنطقة:  بجهة ، غذائيه مواد تغليف و

 توريدات عن 86521 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قميحه احمد حمدم احمد حمدى -  74

 حسين السيد شحاته سعيد/ بملك - الناصر عبد جمال شارع من متفرع شارع:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 عن 86543 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على عوض عبدالمنعم محمود -  75

 فرج عبدالمولى عبدالحليم فوزى/ بملك -عقبه سيدى -مفتاح عزبه:  بجهة ، صحيه ادواد

 مالبس عن 86554 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عبدالفضيل عبده -  76

 عاشور عبدالوهاب ممدوح/  بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 تجارة عن 86382 برقم 20191008 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد القاسى طلب ناجح -  77

 عبدالحميد القاسى طلب حسن/ بملك ابوالشقاف ابوفرين:  بجهة ، زراعية حبوب

 في االتجار عن 78233 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد هللا فتح ابراهيم -  78

 الخيارى على الشحات حنان/ بملك -الفرنساويه بحري حسين عبدالجواد عزبة:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت تقاوي

 مصنع عن 86360 برقم 20191007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم لطفى سعد محمود -  79

 نعيم لطفى سعد محمد/ بملك البولينى ش 4:  بجهة ، مفروشات

 مكتب عن 86445 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول ابراهيم محمد ثريا -  80

 عماره ابراهيم فوزى عاطف/ بملك افالقه تبع باشا على قريه:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 86459 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعيتر عبدالعاطى حسانين حسين عبدالعاطى -  81

 زعيتر عبدالعاطى حسانين/ بملك سنطيس:  بجهة ، سيارات معرض عن

 تقاوى عن 86514 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى عبدالوهاب السيد خالد -  82

 بيومى عبدالوهاب السيد خالد/ بملك قنديل عزبة التوفيقية:  بجهة ، وبذور

 حظيرة عن 86563 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم احمد السعيد -  83

 سعد حسن عبداللطيف مسعود /بملك الرحمانية كفر - كشك عوض عزبة:  بجهة ، مواشى



 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

 بيع عن 86557 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيمى ابراهيم عبدالعزيز غريب -  84

 الشيمى ابراهيم على/ بملك سالم صالح ش:  بجهة ، دواجن

 اعالف تجارة عن 86451 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر السيد على محمد على -  85

 بدر السيد على محمد/ بملك - هواش ابو كوبرى بجوار الفرنساوية بحرى خط:  بجهة ، مزارع ومستلزمات داجنه

 خضار عن 86456 برقم 20191016 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد يوسف السيد محمود -  86

 جمال فوزى محمد/  بملك - خيرى منشية شارع - شبرا:  بجهة ، وفاكهه

 عن 86404 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور احمد محمد محمود مدحت -  87

 زنقل عبدالغنى محمد محمد/ بملك النقراش:  بجهة ، البان مصنع

 معرض عن 86338 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ابراهيم مجدى دعاء -  88

 العطار محمود حنفى محمد/ بملك ابوغزاله المشير شارع 26 العقار:  بجهة ، وانتيكات اثاث

 86411 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى محمد لطفى محمود الدين صالح -  89

 محمد محمود شفيق/ بملك - الجمعيه مساكن رمسيس شارع من المتفرع االسالمى المركز شارع:  بجهة ، وسجائر بقاله عن

 السعداوى

 عن 86467 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  90

 عبدالقادر عبدالقادر صالح صالح/ بملك - القصر - طورنو:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 مقاوالت عن 86479 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخوالقه ابراهيم عادل محمد -  91

 خالد ابراهيم السعيد/  بملك الحريه منشيه اسماعيل ابو شارع 197:  بجهة ، عموميه

 مبيدات عن 86511 برقم 20191024 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سابق رمضان فتحى صفاء -  92

 طالب ابو عبدالمعبود محمد فوزى/ بملك - زبيده - الشرقاوى عزبه مدخل:  بجهة ، واسمده واعالف

 حظيره عن 86561 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا زهدى عبدالمطلب نجاح -  93

 حاتم عبدالعزيز على راغب/ بملك - الحوته:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 86332 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالمجيد عبدهللا السيد -  94

 الغالى محمود محمد عزيزه/ بملك النبيرة:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود في تصدير

 عن 86365 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد عبدالعال مهدى جالل هشام -  95

 السيد رفاعى عبدالهادي/ بملك الدسوقي جالل شارع:  بجهة ، مفروشات

 ادوية بيع عن 86379 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى فتحى اسماعيل نبيلة -  96

 خضر عبدالمجيد محمد صالح/ بملك عقبة سيدى:  بجهة ، بيطرية

 عن 86428 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر على عبدالعظيم صالح عوض -  97

 جابر على عبدالعظيم صالح كرم/ بملك محفوظ نجيب قرية:  بجهة ، والتصدير وفاكهه خضار توريد مكتب

 مكتب عن 86442 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصقعان احمد طه محمد طاهر -  98

 الصقعان احمد طه محمد/ بملك البهى:  بجهة ، عموميه مقاوالت

:  بجهة ، بقاله عن 86449 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى كمال احمد محمد -  99

 الشناوى كمال احمد/  بملك الحريه صفط

 عن 86488 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسوده عبدالعال عبدالسالم محمد سمير -  100

 عبدالعال على احمد خميس/ بملك امليط طريق اول:  بجهة ، سيارات مغسله



 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

 قطع تجاره عن 86493 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على حسين -  101

 خليل هنداوى احمد/ بملك عمومى شارع سنهور:  بجهة ، سيارات غيار

 بقاله عن 86337 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى صابر محمد صابر امل -  102

 ابومحمود على عبدالسالم/ بملك التقسيم ارض - قريطم جالل مدرسة بجوار:  بجهة ،

 تعبئة عن 86533 برقم 20191028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سارى محمد حامد رافت محمد -  103

 سارى عبدالجواد محمد جمال/ بملك العام ىالمستشف خلف:  بجهة ، الطعام ملح فيماعدا غذائية مواد وتوريد

 ورشة عن 86568 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى هنداوى متولى محمد -  104

 جنيدى احمد محى فايزه/ بملك الضهرية:  بجهة ، الومنتال

 عن 86370 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب رمضان محمد السعيد رانيا -  105

 خلفه محروس سليمان خميس/ بملك الرشيدية ترعة شارع:  بجهة ، قصب معصرة

 عن 86399 برقم 20191010 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمقصود محمد عبده سامية -  106

 عبدالقادر صالح صالح/ بملك القصر طورنو- ع:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، اعالف عن 86507 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام محمد على زكريا وفاء -  107

 صفوان السيد احمد/ بملك قبلى جبارس:  بجهة

 عن 86518 برقم 20191027 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر محمود اسماعيل محمود احمد -  108

 عبدالغنى منصور روحية/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، منزلية ادوات بيع

 ، مواشى حظيرة عن 86344 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمح على على هيثم -  109

 قمح على على على/ بملك قراقص:  بجهة

 سياحى مخبز عن 78570 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف على محمود على -  110

 خالف على محمود احمد/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ،

 86440 برقم 20191016 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالمقصود بسيونى عبدالمقصود -  111

 بدوى عبدالمقصود بسيونى اشرف/ بملك - الدينى المعهد شارع من النور شارع 1 العقار:  بجهة ، بقاله عن

 عن 86489 برقم 20191021 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عطوان على أباالحسن حسام -  112

 سليم عطوان على أباالحسن/ بملك قادوس:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزه مالبس

 عن 86497 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برغش الزين محمد خيرى محمد دينار -  113

 حالوة عبدالعظيم سمير محمد/ بملك العالى السد شارع3:  بجهة ، تجميل مستحضرات بيع

 حظيرة عن 86340 برقم 20191002 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعاصى على ابراهيم على -  114

 ابوعاصى السيد على فاطمه/ بملك اريمون الصغرى بوالد:  بجهة ، مواشى

 عن 86540 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شميس زيدان زيدان مطاوع ايمان -  115

 رزق ابوالخير على ياسر/ بملك الفرنساوية بحرى بانون زبةع:  بجهة ، االلبان الدرار مواشى حظيرة

 محل عن 86548 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين حمزه عبدالستار صفاء -  116

 ابواسماعيل عبدالفتاح عبدالغفار/ بملك بحرى جبارس:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما ومفروشات مالبس

 امصنع عن 86481 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا السيد كمال محمد -  117

 شكر حامد رمضان احمد/ بملك كريم سنترال بجوار الفكرية المدرسة شارع 4 رقم عقار:  بجهة ، طحينية حالوة



 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

 ادوات بيع عن 86482 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السيد على دعاء -  118

 محمود رفاعى محمد احمد/ بملك القبلى الناحية داير:  بجهة ، تجميلية

 حظيرة عن 86513 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عبدالمعطى السيد ازهار -  119

 فراج الصافى السيد/ بملك بسنتواى عزب تبع 3 عزبة:  بجهة ، مواشى

 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات زيوت لبيع الشناوى -الشناوى حامد الشناوى رئيسه -  120

 طلبه مصطفى عباس محمد/ بملك دمنهور ابوالمطامير طريق:  بجهة ، سيارات زيوت بيع عن 86573 برقم 20191031

 مقاوالت عن 86372 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد محمد زايد محمد -  121

 عبدالواحد محمد زايد نور/ بملك القصر الكفراوى ابوهواش المحمودية طريق:  بجهة ، عمومية

 مكتب عن 86380 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر اسماعيل نبيل نورهان -  122

 لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد

/ بملك الزيت مخزن خلف يمالند عبدهللا شارع 39:  بجهة ، تجارية وتوكيالت - والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة

 الخوالقه شحاته السيد جميلة

 عن 86388 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالمجيد محمد محمد بدوى -  123

 الصاوى حسن خليده/ بملك برقامه:  بجهة ، المنزلية االدوات

 ثالجة عن 86431 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم حميده رمضان حسنى -  124

 زايد السيد محمد نجالء/ بملك االوقاف عزب تبع برقوقه عزبة:  بجهة ، خضروات تجميد

 عن 86448 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد عبدالرؤف عبدالفتاح خالد -  125

 مقلد رشاد سحر/ بملك رمسيس شارع الجمعيه بمساكن محل:  بجهة ، بقاله

 تجارة عن 86466 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عطية حسنى عمرو -  126

 عوض عطية حسنى/ بملك لقانه:  بجهة ، حبوب

 مالبس عن 86419 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا رجب رمضان منى -  127

 خميس سعد احمد/ بملك حنبواى:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 عن 86336 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود فرج عبدالمنعم عاطف -  128

 اسماعيل توفيق فتحى/ بملك االخضر الكوم:  بجهة ، مفروشات معرض

 اتيليه عن 86413 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درباله بسيونى محمد بسيونى -  129

 حسن عبدالجليل محمد/بملك -عرابى احمد - المدارس شارع:  بجهة ، وكوافير

 تجارة عن 86355 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرواش سليمان اسماعيل مسعد -  130

 سليمان اسماعيل عوض/ بملك ابوالمطامير دمنهور طريق:  بجهة ، الزراعية والحاصالت حبوب

 عن 86341 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضاهر ابو كامل احمد نصر محمد -  131

 كامل احمد نصر/ بملك الدين صالح شارع:  بجهة ، بقالة

 محل عن 86376 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى على محمد راضى احمد -  132

 راضى على محمد راضى/ بملك -التوفيقيه شاكر عزبه:  بجهة ، والبان جبن بيع

 69041 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمروش ناجى محمود رفاعى محمود -  133

 زقزوق مصطفى محمد ثناء/ بملك الخوالد قرية مدخل:  بجهة ، وفاكهه وخضار الزراعية الحاصالت وتبريد لحفظ ثالجة عن



 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

 حبوب عن 86345 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرعلى محمد صالح عبير -  134

 زعطوط الحميد عبد احمد محمد/ بملك الريش ابو كوبري 29 رقم عقار:  بجهة ، وعالفه

 مكتب عن 86386 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم احمد محمد رضا -  135

 السيد حسين محمود/ بملك سما برج بجوار الشاذلى عبدالسالم شارع من العاص بن عمرو شارع:  بجهة ، وديكور عامه مقاوالت

 هيبه محمد

 86447 برقم 20191016 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالحسين مرسى عبدالهادى جمال اميره -  136

 ابوالحسين عبدالهادى جمال محمد/ بملك اريمون الرئيسى البحر شارع:  بجهة ، منزليه ادوات عن

 توريد مكتب عن 86473 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس محمد محمد يحيى -  137

 ادريس محمد محمد اسماء/ بملك شبرا بديوى عبدالعظيم شارع شبرا:  بجهة ، سيارات وادوات معدات

 عن 86498 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية محمد عبدالعظيم جمعه كمال -  138

 عطية محمد عبدالعظيم جمعه/ بملك الشوكه تبع عبدالمسيح عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 86410 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير عبدالمجيد احمد عبدالمجيد احمد -  139

 محمد السيد احمد ربيع/ بملك ايتاى غرب - بورسعيد شارع خلف:  بجهة ، منظفات بيع عن

 عن 86420 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلوسه عبدالحميد على مسعد احمد -  140

 حلوسه عبدالحميد على مسعد/ بملك الرحمانية المجد عزبة:  بجهة ، سيارات تجارة معرض

 ورشه عن 86562 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عامر حسن محمود فتحى -  141

 الديب عامر حسن محمود/ بملك -فزاره:  بجهة ، الوميتال

 محل عن 86352 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمود صبرى محمود -  142

 المهدى مصطفى محمد بثينة/ بملك فريد محمد شارع:  بجهة ، دهانات بيع

 حظيرة عن 86509 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب حماده شعبان فيفى -  143

 سليمان زايد مصطفى شعبان/ بملك الحمامية:  بجهة ، مواشى

 بجهة ، بقاله عن 86542 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطه محمود سعد رفيق -  144

 هللا فتح خضرجى مسعد فاطمه/ بملك -سعد منيه: 

 عن 86571 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالوهاب محمد احمد محمد -  145

 عبدالرحمن حمدى محمد/ بملك بطيئه سيراميك خلف عبدالناصر جمال شارع من متفرع شارع:  بجهة ، رجالى مالبس مصنع

 الديب

 مواشى حظيرة عن 82687 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد عابد -  146

 شعبان على محمد على/ بملك طربمبا:  بجهة ،

 مواد بيع عن 86385 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد بدر االء -  147

 موسى ابراهيم محمد عبدالقادر/ بملك -النونه شبرا:  بجهة ، غذائيه

 عن 86390 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد محمد محمد هشام بسمه -  148

 عبدالحميد محمد محمد هشام/ بملك - سيناء طور شارع 73 العقار -شبرا:  بجهة ، سيارات تاجير مكتب

 عن 86437 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد عبدالنبى ابراهيم -  149

 فضل ناجى فتحى ناصر/ بملك ابورضوان ع الواق كفر:  بجهة ، الداجنى واالنتاج كتاكيت وتوزيع حيوانى انتاج مستلزمات



 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

 ورشه عن 86452 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عبدالغنى ممدوح احمد -  150

 هنداوى محمد محمود صباح/ بملك النصر كوم المغازى تفتيش:  بجهة ، وشباك باب نجاره

 عن 86522 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قميحه احمد محمد احمد محمد -  151

 احمد محمد فوزية/ بملك المساكن ش 3 رقم عقار:  بجهة ، طبية مستلزمات توريدات

 مالبس عن 86535 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم مدين احمد محمود صباح -  152

 الوردانى محمود اسماعيل/ بملك العنب نكال:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 86559 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح عبدالواحد صبرى احمد -  153

 عشيبه محمد احمد انتصار/ بملك اورين:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن

 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وتصدير لالستيراد مرعى - مرعى عباده على يوسف -  154

 والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد عن 86342 برقم

 على محمد عبدالعاطى اميرة/ بملك بحرى جبارس:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه

 حظيرة عن 86484 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور ابراهيم حمدى منى -  155

 وقيع مصطفى رياض محمد اشرف/ بملك العنب نكال:  بجهة ، مواشى

 معرض عن 86429 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد عبدالجواد محمد -  156

 محمد عبدالباقي مبروك شيماء/ بملك عيسي حوش المطامير ابو طريق من متفرع شارع:  بجهة ، السيارات شراء و بيع و لتجاره

 ، مقاوالت عن 86503 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فيصل عبدهللا فاروق عبدهللا -  157

 فيصل عبدهللا فاروق/ بملك مسامير عبدالواحد شارع شبرا:  بجهة

 تجاره عن 86531 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد المجيد عبد حسن عادل -  158

 عبدالال عبداللطيف محمود عبدالمنعم \بملك - الفتح ميدان بجوار ابوالمطامير طريق:  بجهة ، الزراعيه والحاصيل حبوب

 ، نجاره ورشه عن 86394 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل فريد سمير امال -  159

 خليل فريد سمير فادى/  بملك الحميات مستشفى شرق امليط طريق اول:  بجهة

 عن 86515 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكر عبدالصمد السيد احمد بسام -  160

 منصور عبدالمنعم خالد/ بملك معنيا طريق اول:  بجهة ، بالستيك مصنع

 سوبر عن 86520 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر شحاته السعيد سلوى -  161

 قنديل محمد عبدالكريم عبدالهادى/ بملك النصر منشأة:  بجهة ، ماركت

 بجهة ، مكتبة عن 86537 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكومى محمد السيد سعد -  162

 سلطان قطب محمد احمد/ بملك الخولى شارع: 

 ، بقاله عن 86383 برقم 20191008 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشناف هللا فضل عوض رضا -  163

 الوشناف هللا فضل عوض/ بملك ابوفرين عزبة:  بجهة

 عن 86438 برقم 20191015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغرتى محمد محمد ابوزيد رمضان -  164

 زايد صالح محمد/ بملك مكه شارع:  بجهة ، جيالتي

 تجارة عن 86491 برقم 20191021 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم محمد محمد شيماء -  165

 المناخلى ادريس خميس/ بملك الزيت مخزن شارع امتداد الدر شجرة شارع شبرا:  بجهة ، دواجن مزارع مستلزمات

 ، بقاله عن 86496 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى يونس فتحى فارس -  166

 عبدالغنى عبدالعزيز ثناء/ بملك بحرى جبارس العصاره:  بجهة



 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

 بيع عن 86556 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد مبروك السيد محمد -  167

 خليف عبدالمقصود والى زكريا/ بملك ابوالسمحا:  بجهة ، غذائية مواد

 مكتب عن 86567 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابراهيم محمود على -  168

 عبداللطيف زغلول اميمه/ بملك التوفيقية ناحية:  بجهة ، نقل مقاوالت

 عن 86569 برقم 20191031 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ملوخية عبدالحميد محمد شعبان محمد -  169

 مسامير محمد على الحسين/ بملك مسامير على جزارة امام عارف عبدالسالم شارع شبرا:  بجهة ، بقاله

 عن 86398 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج اسماعيل محروص سعد عبدالاله -  170

 اسماعيل محروص سعد/ بملك ابوالفضل عزبة:  بجهة ، اعالف تجارة

 بقاله عن 86502 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده مصطفى مبروك على -  171

 عبده مصطفى مبروك احمد/ بملك الجديد الكفر:  بجهة ، تموينية

 بقاله عن 86504 برقم 20191023 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف احمد محمد ربيع مدحت -  172

 ونس مبروك خليل منال/ بملك حنبواى:  بجهة ،

 86396 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس عبدالقادر عبدالمولى السيد صبرية -  173

 خطاب ابراهيم السيد محمد/ بملك االوقاف مشأة ابوخليفه:  بجهة ، تموينية سلع محل عن

 عن 86470 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى اسماعيل السيد صبحى -  174

 السعداوى اسماعيل محمد وليد/ بملك بسنتواى عزب -200 عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 تجاره عن 86475 برقم 20191020 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده عبدالرحمن صابر محمد -  175

 عبدالغفار عبدالرحمن صابر ورثه/  بملك البحري الجامع شارع:  بجهة ، الزراعيه االفات مبيدات و مخصبات و بذور

:  بجهة ، بقاله عن 86505 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الساخي زكي رفيق عبله -  176

 غزاله علي حسن رمضان/ بملك القبلي الناحيه داير شارع

 ورشة عن 86329 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البخشوان محمد ابراهيم صبحى -  177

 الكومى محمد محمود احمد/ بملك السوق ارض عمارات 1 محل 12 عمارة:  بجهة ، الوميتال

 لحوم بيع عن 86333 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسون حلمى عباده محمد -  178

 عيسوى احمد عسران حموده عبدالستار/ بملك العام المستشفى بجوار الليثى احمد شارع:  بجهة ، ومشويات مجمده

 عن 69210 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعويلى الغنى عبد محمد عمرو -  179

 الزعويلى الغنى محمعبد/  ورثه بملك يوليو 23 شارع من متفرع:  بجهة ، السيارات شراء و بيع لتجاره معرض

 مكتب عن 86353 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده عبدالحليم احمد بدرية -  180

/ بملك الشرقى المزلقان شارع العمومى الشارع سنهور قرية:  بجهة ، النشاط لهذا الالزمه التراخيص استصدار بعد داخلية رحالت

 الخولى محمد على محمد

 تجارة عن 86381 برقم 20191008 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنطوش عبدالرازق محمد محمد -  181

 غراب حسن حسن سحر/ بملك العاملة القوى مكتب امام - الريش بابو الوكيل احمد شارع:  بجهة ، طبية مستلزمات وتوريد

 مالبس محل عن 86443 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان بطرس بخيت سعد -  182

 حنا صادق لويس صدقى/ بملك - فودافون بجوار شكر حاره رمسيس شارع:  بجهة ، شعبى ومفروشات

 مزرعه عن 71047 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس الشحات محمود مسعد -  183

 ادريس الشحات محمود نور/ بملك سكنيدة الدرايسه:  بجهة ، مواشى تسمين



 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

 مكتب عن 86494 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبين محمد خالد عمر -  184

 ابوجبين محمد خالد وحماده ابوجبين عمر محمد خالد/ بملك عقبه سيدى:  بجهة ، مقاوالت

 معرض عن 86400 برقم 20191010 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العربى السيد ابراهيم احمد -  185

 المحمودية لمركز المحلية الوحده/ بملك 22 محل 65 عمارة الزهور حى:  بجهة ، موبيليات

 تبريد عن 86546 برقم 20191027 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم رفعت راضى محمد -  186

 سالم محمد رفعت محمد/ بملك البحرية زهرة:  بجهة ، البان وتجميع

 بيع عن 86549 برقم 20191029 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحكيمى موسى السعيد محمد -  187

 الحكيمى موسى السعيد محمد سعيد/ بملك المصنوعات بيع شركة خلف العمومى الشارع العاقوله:  بجهة ، وبارده ساخنة مشروبات

 86393 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباسوسى محمد عبدالمجيد محمد محمد -  188

 الباسوسى يوسف ناديه/ بملك موسى بنى منية:  بجهة ، بقاله عن

 حظيرة عن 86519 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى احمد جابر سومية -  189

 ابوشحاته احمد عبدالرؤف عزوز/ بملك الضهرية جزيرة:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 86534 برقم 20191028 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبده محمد ابراهيم -  190

 قرطام ابراهيم السيد محسن/ بملك قراقص تبع الكوم عزبة:  بجهة ، مواشى

 تصنيع عن 86572 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كاتوشىالب على زكريا شريف -  191

 والموازى الجديد 10 شارع الصحابه مسجد خلف افالقه كوبرى:  بجهة ، وتوزيعها الغير لدى غذائية ومكمالت تجميل مستحضرات

 البكاتوشى على زكريا شريف/ بملك افالقه منشية الكورنيش لشارع

 ، كافتيريا عن 86357 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البانوبى خليل امين عالء -  192

 الخولى ابراهيم درويش ليلى/ بملك المجد عزبة:  بجهة

 عن 86343 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم خليفه السعيد غنيم مصطفى -  193

 خليفه السعيد غنيم/ بملك الجديدة المنشية البوسته:  بجهة ، وشباك باب نجارة ورشة

 مكتب عن 86435 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اغا حسين محمد عديله -  194

 زهران محمد احمد محمد/ بملك - القبليه زهره:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 86458 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخطوه عبدالحميد صبحى عبدالحميد -  195

 ابوزيد على غازى عبدالمعبود/ بملك ابوالشقاف الجنبيهى:  بجهة ، الوميتال ورشه

 ورشه عن 86478 برقم 20191020 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر رجب محمد رجب -  196

 جعفر عبدهللا رجب محمد/ بملك البلد افالقه:  بجهة ، الرخام لتصنيع

 عن 86499 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر عبدالفتاح عادل عبدالفتاح -  197

 ناصر توفيق عبدالفتاح عادل/ بملك عقبة سيدى - ناصر عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 اكسسوار عن 86560 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق محمد نبيه محمد -  198

 زكى حلمى محمد خضر/ بملك لدر شجرة شارع شبرا:  بجهة ، محمول

 عن 86408 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البكاتوشى مرسى محمد حمدى محمد -  199

 البكاتوشى مرسى حمدى محمد/ بملك الفاروق مستشفى خلف -البكاتوشى شارع:  بجهة ، نقل مقاوالت مكتب



 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

 صيدليه عن 86421 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد/  الدكتور صيدليه -  200

 محمد السعيد و فرج العال عبد محمد الجليل نعم/ بملك - سينا طور شارع من متفرع البحرى رضوان شارع - راشب:  بجهة ،

 الشوربجى

 سوبر عن 86416 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد عبدالعزيز وليد -  201

 بهايم حسن على السيد/ بملك - خليفة على عماره شارع من متفرع36 شارع:  بجهة ، وبقاله ماركت

 حظيرة عن 86334 برقم 20191001 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد حسين سالمه -  202

 عبدالستار السعيد صفاء/ بملك الحرية صفط- الدرملية:  بجهة ، مواشى

 عن 86512 برقم 20191024 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرؤف الشرقاوى نتعى محمد -  203

 حصافى/ بملك النفق امام محرم احمد شارع من العربية الوحده شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما حريمى جاهزه مالبس

 خليفه محفوظ فتحى

 حظيرة عن 86552 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى سعد شوقى عرفه -  204

 هللا خير محمد عبدالحميد عبدالسالم/ بملك السريع الطريق الصغيرة الحبشى منشأة:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 86555 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد موسى السعدنى محمد -  205

 التومى محمد محمد عبدالرازق/ بملك السوق ارض:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 بقاله عن 86328 برقم 20191001 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دومه عبدالمقصود محمدى خميس -  206

 الدفراوى على محمد احمد/ بملك محمود عبدالحليم شارع من عاشور شارع 6 رقم العقار كرم مشتل:  بجهة ، والبان

 عن 86392 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولى عبدالمجيد كمال اسالم -  207

 عيد عبدالعزيز كامل عبدالصمد/ بملك المهنى التدريب خلف:  بجهة ، ستائر مستلزمات

 احذية بيع عن 86395 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار شوقى رضا ايمن -  208

 مخلوف حسين عبدالخالق مبروكه/ بملك فيشا:  بجهة ،

 ورشه عن 86454 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمكارم منصور السيد عرفه -  209

 منصور السيد منصور محمد/ بملك ابوهواش كوبرى:  بجهة ، معادن وتشكيل لحام

 حظيرة عن 86477 برقم 20191020 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر احمد محمد السيد -  210

 الشاعر محمد محمد/ بملك فزارة:  بجهة ، مواشى

 غيار قطع عن 86508 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده محمد عبده مدحت -  211

 عباسي خليل محمد احمد/ بملك دمنهور المطامير ابو طريق:  بجهة ، سيارات

 ، مكتبه عن 86523 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والى محمد السيد سعد مها -  212

 شهاب السيد محمد زينب/ بملك المجد عزبة:  بجهة

 عن 86529 برقم 20191028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا حارس على عبدالفتاح على -  213

 البنا حارس على عبدالفتاح/ بملك اريمون الزراعية الجمعية شارع:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 86350 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالال عبدالفتاح عبدالمقصود ساره -  214

 قاسم حسن محمد عماد/ بملك البهى تبع - العفير بناحية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، مطعم عن 86501 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمارة عبدهللا عمرو هادى -  215

 الشرنوبى احمد على محمد/ بملك الراهبات شارع من متفرع الشافعى االمام:  بجهة



 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

 85384 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى شحاته احمد عبدالمنعم محمد وافى -  216

 موسى شحاته احمد عبدالمنعم محمد/ بملك الصديق ابوبكر شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس عن

 مكتب عن 86403 برقم 20191013 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى عبدالعزيز صبرى محمد -  217

 الشوربجى محمد حسنى/ بملك علوى الخامس الدور - االطباء برج رمسيس شارع:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى

 عن 86418 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلمانى عطية سليمان سعد السيد -  218

 المسلمانى عطية سليمان عطية/ بملك شرنوب قرية:  بجهة ، ومنظفات مكتبية وادوات طبية ومستلزمات طبية اجهزه توريدات

 86423 برقم 20191014 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوفى ابوحسن عوض عبدالوهاب احمد -  219

 الحوفى عوض عبدالوهاب/ بملك بالزا ساج برج خلف الحوفى عبدالوهاب شارع:  بجهة ، كهربائية ادوات عن

 عن 86472 برقم 20191017 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السوسى مسعد احمد/  د صيدلية -  220

 السوسى محمد محمد مسعد/ بملك فهمى عبدالواحد شارع:  بجهة ، صيدلية

 عن 86480 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد محمد محمد بكر حسام -  221

 والصحى السباكة وادوات سيارات غيار وقطع كهربائية وادوات عازلة مواد فى وتوريدات عازلة مواد وبيع ونقل عامة مقاوالت

 ابواحمد محمد محمد زكريا/ بملك النصر منشأة:  بجهة ، البناء ومواد

 تأجير عن 67771 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعودى محمد على اكرامى -  222

 الخيوطى حنفى جابر محمد/ بملك - سيناء طور شارع 5 رقم عقار:  بجهة ، اللموزين لخدمة سيارات

 توريد عن 86331 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماحى محمود محمد نعيم عمار -  223

 محمد عبدالعزيز ابراهيم عصام/ بملك المحكمه امام الجمهورية شارع:  بجهة ، المواسير انواع جميع وتركيب

 86363 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسى عبدالرازق احمد رمضان احمد -  224

 ابوالريش ابراهيم عالء/ بملك الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه ومالبس طرح عن

 ، تبريد ثالجة عن 86364 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد محمد امين -  225

 موسى احمد محمد فتحى/ بملك الجديده المنشية - االدكاوى ارض:  بجهة

 اكسسوات عن 86389 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم سالم محمود حسام -  226

 عبدالكريم احمد حمدى احمد/ بملك 5 رقم محل 7 بوابة الجديد الموقف داخل:  بجهة ، محمول

 خدمات عن 86465 برقم 20191020 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصماد محمد محمود محمد -  227

 خيرى احمد(  محمد - تقى)  اوالدها على وصية بصفتها مطر حسن نجالء/ بملك الحبروك محمود ش 24:  بجهة ، محمول

 عن 86526 رقمب 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى ابراهيم سعد عاطف احمد -  228

 الدسوقى ابراهيم سعد عاطف/ بملك المنشيه نظاره:  بجهة ، االلبان الدرار مواشى حظيرة

 عن 85645 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  229

 المدبولى محمود محمد عمر االسالم سيف/  بملك البورصه ش التوفيقيه:  بجهة ، وبذور تقاوى بيع

 ، ترزى عن 86530 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطباوى ابراهيم على عاطف -  230

 ابراهيم على عاطف وليد/ بملك رزافه منشأة:  بجهة

 مكتب عن 86397 برقم 20191010 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود عبده على عبدهللا -  231

 الكومى محمد كرم/ بملك - الدينى المعهد - الشونه شارع 2 رقم عقار:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير

 عن 86436 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عبدالمقصود عبدالسالم ايمان -  232

 شلبى محمد توفيق ايمن/ بملك المهنى التدريب شارع:  بجهة ، صحية ادوات



 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

 مخبز عن 86441 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جمعه معتمد الدين نور -  233

 االبحر احمد محمد ادهم/ بملك -الناحيه داير شارع - الرحمانيه:  بجهة ، سياحى افرنجى عمومى

 حبوب مدشة عن 86486 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد مدين محمد -  234

 الكومى عبدهللا محمد مدين/ بملك البحرى السوالم:  بجهة ،

 ، جزارة عن 86495 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ختعن محمد عمر عبدهللا -  235

 دسوقى على احمد عطيات/ بملك مسعود بن عبدهللا ش:  بجهة

 مالبس عن 86487 برقم 20191021 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالسالم منير محمد -  236

 عامر الحليمعبد صبحى/  بملك قادوس:  بجهة ، العسكريه المالبس فيماعدا جاهزه

 ، احذية عن 86406 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعت يوسف عبدالفتاح زينب -  237

 احمد/  الشاعر حمدى خميس/  الشاعر حمدى محمد/ بملك كنتاكى امام الكاتب منزل الشاذلى عبدالسالم شارع3/2 العقار:  بجهة

 الشاعر حمدى

 تعبئة عن 86409 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين رفعت محمد معتز احمد -  238

 نعيم ابراهيم صالح/ بملك - ابوكبشه - شبرا الروضه شارع من الراشدين الخلفاء شارع:  بجهة ، الطعام ملح عدا فيما غذائية مواد

 الرومى

 وتجليخ سن عن 86412 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه  ابراهيم مسعد احمد -  239

 جمعه حصافى ابراهيم مسعد/ بملك الزخرفية مدرسة خلف شراره 24:  بجهة ، وبيع ومقصات سكاكين

 عن 86335 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالعال ابراهيم فتحى سامية -  240

 عبدهللا ابراهيم انور على/ بملك غربال عزبة النصارى مقابر شارع:  بجهة ، قطن وبذرة نباتية زيوت معصرة

 حظيرة عن 85891 برقم 20191001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبراوى حسن السيد عماد -  241

 الوكيل على على احمد/ بملك فيشا قرية:  بجهة ، مواشى

 معرض عن 84898 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبراوى على محمد محمود -  242

 عبداللطيف محمد عبدالمنعم/ بملك - قابيل عزب - غزال زاوية:  بجهة ، موبيليا

 مصنع عن 86422 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السيد احمد حمزه مؤمن -  243

 محمود السيد احمد حمزه اسالم/ بملك الدلنجات طريق:  بجهة ، مالبس

 عن 82777 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمد ابراهيم عبدالباعث معتز -  244

 عبيد محمد ابراهيم عبدالباعث/ بملك موسى بنى منيه:  بجهة ، االلبان وانتاج الماشيه لتربيه مواشى حظيرة

 و حدايد عن 86391 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد حسن دولت -  245

 صدقه عبدالحميد سمير/ بملك -امليط:  بجهة ، بويات

 مكتب عن 86476 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  بطيشه ابراهيم يسرى محمد -  246

 حسين محمد سمير مجدي/  بملك الرعايه شارع:  بجهة ، به المسموح حدود في القوانين و للوائح طبقا تصدير و استيراد

 ادوات عن 86510 برقم 20191024 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد نجيب نجالء -  247

 الناعم حسن احمد احمد هارون/ بملك الحجارة ع:  بجهة ، صحية

 عن 86528 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل زكى عرفان ابراهيم -  248

 المال سليمان عبدالمجيد سمير/ بملك بسطره - جربوعه:  بجهة ، توك توك اكسسوارات



 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

 عن 86553 برقم 20191029 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب عبدالغنى عبدالمجيد السيد -  249

 شهاب عبدالغنى عبدالمجيد ياسر/ بملك دنشال قرية:  بجهة ، شكاير تصنيع مصنع

 حظيرة عن 86564 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحواقى عبده حسين بسيونى -  250

 العروسى عرجاوى احمد/ بملك القصر - بولينا عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 86558 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشورى السيد فوزى احمد اسامه -  251

 الفقى امين محمد السيد/ بملك غربال:  بجهة ، اعالف تجاره

 عن 86349 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحزيمه على احمد ابراهيم سحر -  252

 اسماعيل محمد منصور محمد/ بملك التوفيقية البورصه شارع:  بجهة ، والتصدير والبذور التقاوى

 مصنع عن 79782 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب حامد حمدى عالء -  253

 صقر عبدالوهاب حامد حمدى محمد/ بملك الكردود قرية:  بجهة ، اعالف

 عن 86361 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد -  254

 خضر محمد صبرى ايمن/ بملك نكال كفر:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمقاوالت الهنسية لالعمال الخولى -الخولى محسن الدسوقى السيد محمود -  255

 الخولى محسن الدسوقى السيد/ بملك محلتصا قرية:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى مكتب عن 86374 برقم 20191008 فى قيد

 تجارة عن 86378 برقم 20191008 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبيد راهيماب عبيد -  256

 السبكى محمد الحصافى خميس/ بملك الصحية االدارة امام الرشيدية ترعة ش:  بجهة ، توك توك

 بيع عن 86387 برقم 20191009 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور على عبدالحليم احمد ايمان -  257

 حسان سعد محمد السيد محمود/ بملك ارمانيا:  بجهة ، محمول واكسسوار محمول

 عن 86434 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود درويش عبدالهادى درويش -  258

 نعيم محمود درويش عبدالهادى/ بملك غزال زاوية نصار منشأة الدرمللى عزبة:  بجهة ، ومقاوالت هندسى مكتب

 بجهة ، بقاله عن 86444 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره فوزى جمال اميره -  259

 عماره ابراهيم فوزى جمال/ بملك - شبرا عزب تبع العمده عزبه: 

 عن 86453 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليمى مصطفى محمد محمد اسالم -  260

 العليمى مصطفى محمد محمد/ بملك الفرنساويه بحرى العليمى عزبه:  بجهة ، بيطريه ادويه تجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن ، 86371 برقم 20191008 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  المقاوالت  ،  شركة   وشريكه زايد محمود -  1

 زايد ابوعجيله محمد حسن ناصر/ بملك النصر شرطة خلف موسى مسجد بجوار النهضه شارع شبرا:  بجهة ، المقاوالت

 والهرمونات واالمصال واللقاحات يةالبيطر االدوية وتوزيع تجارة -1  ،  شركة   وشريكية عثمان محمد فوزى فتحى -  2

 -3 الالزمه التراخيص استخراج بعد واضافاتها االعالف وتوزيع وتجارة تصنيع -2- الالزمه التراخيص استخراج بعد والمخصبات

 انواع جميع وتوزيع تربية -5 المزارع ومستلزمات معدات وتوزيع تجارة -4 انواعها بجميع المزارع وتصميم وتشغيل اقامة

   مالها ،رأس   الالزمه استخراج بعد اللحوم او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج كان سواء والطيور الدواجن

 والهرمونات واالمصال واللقاحات البيطرية االدوية وتوزيع تجارة -1 عن ، 86474 برقم 20191020 فى ،قيدت 20000.000



 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

 -3 الالزمه التراخيص استخراج بعد واضافاتها االعالف وتوزيع وتجارة تصنيع -2- الالزمه التراخيص استخراج بعد والمخصبات

 انواع جميع وتوزيع تربية -5 المزارع ومستلزمات معدات وتوزيع تجارة -4 انواعها بجميع المزارع وتصميم وتشغيل اقامة

 قونيا مدينة ش:  بجهة ، الالزمه استخراج بعد اللحوم او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج كان سواء والطيور الدواجن

 ابوطرفه عبدالعاطى على/ بملك

   مالها ،رأس  النقل مقاوالت  ،  شركة   قطب مرسى حسن مرسى رجب وشريكه السيد فرج محمد صبحى كمال -  3

 حسن عبدالكريم هنادى/ بملك راولوف ش:  بجهة ، النقل مقاوالت عن ، 86485 برقم 20191021 فى ،قيدت 100000.000

 مشالى

 برقم 20191028 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكته جاد ابراهيم عبدالونيس جمعه -  4

 ابوسعده عبدالجواد صبحى عصام/ بملك النشو:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 86532

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   75146:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالستار حمدى مدحت   - 1

 75146 تابع برقم والمقيد 5571 برقم المودع الفرع هذا الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   70782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا نعمة فتحى نبيل ايمان   - 2

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   74764:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابورحاب سعد عبدالواحد صفاء   - 3

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   57735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العباسى عبدالوهاب عبدالمنعم   - 4

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   77438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد فرج محمد صبحى كمال   - 5

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   80640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحسن حسن على حسن على   - 6

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   59212:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار السيد ابراهيم احمد   - 7

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   68412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زعطوط عبدالحميد احمد احمد   - 8

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  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   20191002 تاريخ وفى ،   79402:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فايد احمد محمد محمد ياسر   - 9

 التجارى النشاط النعدام القيد هذا شطب تم

 تم   20191002 تاريخ وفى ،   57735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العباسى مرسى عبدالوهاب عبدالمنعم   - 10

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   85655:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حسين محمد خالد   - 11

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   82350:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين عيسى مهدى عبدالرحمن   - 12

 التجاره لترك بذلك و شطبه تم القيد هذا  السجل

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   77937:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ترابيس بسيونى محمد محروس حسام   - 13

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   74529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عوض عوض صبحى عفاف   - 14

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   85746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوانى منشاوى هنداوى اسماء   - 15

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   61109:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد سالمه عبدالحميد   - 16

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20191007 تاريخ وفى ،   37882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمروسى على ابوالمجد عبدالعاطى   - 17

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   83482:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرومى مرسى انور عبداللطيف نشوى   - 18

 83482 تابع برقم والمقيد 5455 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   74296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خلفه محروس سليمان خميس   - 19

 التجاره لترك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   81984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كامل محمد عبدهللا سحر   - 20

 نهائيا التجارة لترك وذلك القيد هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   43112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغربى عبدالسالم شعبان   - 21

 التاجر لوفاة وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   76188:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قبيصه نصر محمد على كريم   - 22

 76188 تابع برقم المقيد 3977 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذ الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   24031:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قلينى عزيز نجيب  لبيب   - 23

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   35646:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالسعد ابراهيم عوض السيد   - 24

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20191010 تاريخ وفى ،   68867:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالهادى محمد الدين صالح عمرو   - 25

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو



 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   20191010 تاريخ وفى ،   76172:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حلوسه عبدالحميد على مسعد احمد   - 26

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   80488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن يوسف امير الرحمن عبد   - 27

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تاريخ وفى ،   77352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمال لنقل زلطه مكتب -زلطه عبدالجواد محمد كمال اميرة   - 28

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو تم   20191010

 وفى ،   78775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السروجى عبدهللا سامى امل - للمعدات الغيار قطع للتوريدات االمل   - 29

 نهائيا التجاره التاجر لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   41476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السنوسى عبدالمولى محمد   - 30

 نهائيا التجاره التاجر لترك القيد هذا شطب تم

 تم   20191013 تاريخ وفى ،   73079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عبدالرحمن هاشم عبدالرحمن   - 31

 نهائيا التجاره التاجر لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   45587:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق عبدالغنى سعد عبدالغنى   - 32

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   71361:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه عبدهللا عبدالباقى احمد   - 33

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   63633:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مقار رزق رياض جورج   - 34

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20191014 تاريخ وفى ،   82838:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال محمد عبدالمطلب عبدالسالم   - 35

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   46097:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدوى احمد احمد فؤاد/  د   - 36

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   83199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خالد عباس شعيب عبدالمنعم محمد   - 37

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   26671:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غضابى عاشور عبدالشافى صدقى   - 38

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   55121:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االعصر محمد مامون محب   - 39

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20191015 تاريخ وفى ،   73207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه اللطيف عبد الحميد عبد صبحى رجب   - 40

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   83888:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى عبدالقادر حنفى محمد حنفى   - 41

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   37396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى ابراهيم محمد سعيد   - 42

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   79989:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن حميده عيد ثناء   - 43

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   86229:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابواحمد محمد محمد بكر حسام   - 44

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   79276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجوانى عطية احمد هيام   - 45

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   73580:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مالنه ابراهيم امام امين هاجر   - 46

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   70811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القفاص سيداحمد الدين صالح محمد مراد   - 47

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   86083:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد دسوقى حسن السيد   - 48

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تاريخ وفى ،   65444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  زعطوط عصام مهندس) والمقاوالت للهندسة االعتصام دار   - 49

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/ومح تم   20191017

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   57642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النباصى حسن كمال كمال   - 50

 نهائيا التجاره لترك القيد هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   83966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه ابراهيم سعيد جمعه   - 51

 نهائيا التجاره لترك القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   86361:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد   - 52

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   65301:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده عبدالغفار عبدالرحمن صابر   - 53

 التاجر لوفاة القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   84262:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلي عبدالرحمن احمد محمد   - 54

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   57642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النباصى حسن كمال كمال   - 55

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   84732:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مراد السيد بسيونى محمد وليد   - 56

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   65301:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده عبدالغفار عبدالرحمن صابر   - 57

 التاجر لوفاة القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   81470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حواس سليمان خليل فتحى داليا   - 58

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   59342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم شعبان الفتاح عبد الشحات   - 59

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   79881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جغمان على محمد رمضان جالل   - 60

 نهائيا التجارة لترك شطب القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   55384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى رزق احمد المحسن عبد   - 61

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   79881:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جغمان على محمد رمضان جالل   - 62

 نهائيا التجارة لترك شطب القيد هذا  السجل

 تم   20191022 تاريخ وفى ،   70820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميسه على عبدالعزيز على عبدالعزيز   - 63

 .التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   83247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عابدين قنديل قنديل سالمه الشيماء   - 64

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   85397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس مبروك حسين محمود حسين   - 65

 نهائيا التجاره لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   53560:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشريف محمد ربيع   - 66

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   38443:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر عثمان على عثمان   - 67

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   46964:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار عبدالمقصود محمد فاطمه   - 68

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   20738:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ناموس عبدهللا ابراهيم   - 69

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   39151:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب شحاته محمد على/ ص0د   - 70

 التجاره لتر وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   44342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنات زكى السيد عسرانه   - 71

 نهائيا التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   84380:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  باغوث حسنين على محمد سامى   - 72

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   36864:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حرب مصطفى محمود وطنيه   - 73

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   36864:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حرب مصطفى محمود وطنية   - 74

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   64132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دويدار علي محمد شوقي   - 75

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   51476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى عبدالرازق نبيه محمد   - 76

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   76660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد جبر عالء   - 77

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   67289:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد خليل مسعد ايناس   - 78

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   78230:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين الصاوى فرج محمود   - 79

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   76662:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد محمد محمد هشام نسمه   - 80

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   74929:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان على محمد زكريا صبحيه   - 81

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   69645:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحرامى عبدالعزيز احمد هانم   - 82

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   62607:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل ابراهيم نسيم عادل سامر   - 83

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   76662:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد محمد محمد هشام نسمه   - 84

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   46124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين سيف عبدالفتاح حسين 0 د   - 85

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   67888:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدكور هللا فتح عبدالحميد نجاح   - 86

 نهائيا التجاره التاجر لترك 44507 رقم بامر القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   72744:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر مصطفى عبدالغنى عبدهللا   - 87

 نهائيا التجاره التاجر لترك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   70502:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عباس محمد محمد حماده   - 88

 .نهائيا التجارة التاجر لترك 44508 رقم بامر القيد هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   22839:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى ابراهيم الشناوى   - 89

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   82808:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حضيرى عبدالمجيد فتحى هانى   - 90

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تاريخ وفى ،   68081:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  ابوالريش محمود محمد دعاء) للتوريدات ابوالريش   - 91

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم   20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  72746 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالحسين يوسف حسن هشام -  1

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  78901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض زكى عوض زكريا -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  84083 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نبيوه علي محمد احمد -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   أشيرالت

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  75001 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زعير حسن فوزى نصر محمود -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  71381 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد على مجدى محمد -  5

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  83815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الماحى مصطفى عبدهللا محمد شكرى -  6

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

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  80455 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب محمد صبحى حمدى احمد -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  52967 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ورده ابو محمود عبده عوض -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  66498 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البستاوى محمد بكر شروق -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  85151 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد خليفه عبدالعظيم اسامه -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  79945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خالد باشا محمود غانم سمير -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  83231 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوهر محمد عمر اسامه -  12

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  84554 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويس محمد جابر محمد -  13

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  80788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعداوى حسن عبده احمد سعيده -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  78546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغزالى عبدالفتاح فوزى محمد -  15

  جنيه  22000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  68638 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنياوى فتحى محمد محمد فتحى -  16

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



 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

 رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  70257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االجهورى محمد محمد عبدالمنعم السعيد -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  73405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بطور مصطفى محمد مصطفى -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  76188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قبيصه نصر محمد على كريم -  19

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  64529 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الليثى حسن حسين هانى -  20

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  80490 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى على عبداللطيف خالد -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  79900 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرماوى عباس عادل محمد -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  80726 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود حسين محمودابراهيم -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  76842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس عبدالنبى رافت هشام -  24

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  78669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطح السيد عبدالمقصود السيد محمد -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  78669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطح عبدالمقصود السيد محمد -  26

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

 المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  75560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمنهورى غريب السيد محمد هشام -  27

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

 وفي  75560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الدمنهورى غريب السيد محمد هشام) السيارات بطاريات لتجارة ابوغريب -  28

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  83681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حضيرى عبدالمجيد فتحى هانى -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  64042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحبال محمد عبدالرحمن عصام -  30

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  76235 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حرب عبدالحميد كامل محمد -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  76188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قبيصه نصر محمد على كريم -  32

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  79821 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاقول سليمان سليمان احمد رامى -  33

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



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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  86394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل فريد سمير امال -  34

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  74997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كسبه سعد محمد احمد -  35

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  75893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االبشيهى عامر قطب رجب رجب -  36

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  75893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االبشيهى عامر قطب رجب رجب -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  73930 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق عبدالمجيد السيد محمد -  38

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  66811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القاضي عبدالرحمن محمد ياسر -  39

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  86362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حاتم محمد كمال حاتم -  40

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  81991 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجارحى احمد ممدوح محمود -  41

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  70955 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كشك محمد درويش عبير -  42

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  75420 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برسوم يوسف عماد مايكل -  43

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  64528 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللي محمد عبدالقادر محمد انور -  44

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  84714 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم على رمضان وائل -  45

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  72548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اليمنى بدر محمد محمد احمد محمد -  46

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  59080 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السماك مهدى نجيب مهدى -  47

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  84287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخنانى على صبرى محمد معتز -  48

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  82574 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى عبدالحى كارم عمرو -  49

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  67730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السطيحه محمد عطية على اسامه -  50

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  65640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زقزوق محمود محمد احمد -  51

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  73641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم -  52

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

 تم  20191017 ، اريخت وفي  73641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   راجبكو)  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم -  53

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

 تم  20191017 ، تاريخ وفي  73641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم(  راجبكو)  -  54

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

  73641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم) الزراعيه الحاصالت وتصدير لتجاره راجبكو -  55

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي

 وفي  73641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم)  الزراعية الحاصالت لتصدير راجبكو -  56

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القالوي عبدالرحمن زكى رجب اسالم -الزراعية الحاصالت واستيراد وتصدير للتجاره راجبكو -  57

  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  73641

  جنيه

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  45449 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطنانى محمد محمد فؤاد -  58

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  82414 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل عبدهللا احمد عبدهللا كريمه -  59

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

 رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  76437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قرعش محمد الواحد عبد صبحى سالى -  60

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  82768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمك عبدالهادى سعد عالء -  61

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  77283 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخراشى محمد شريف هشام -  62

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  81633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الحمد شيبة كمال محمد -  63

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  86305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القبطان سعيد عطية عزت -  64

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  74312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناصف ابراهيم سليمان فرحات -  65

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  79672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدقلى الهادى عبد لطفى محمود -  66

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  78454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهدى محمود حسنين محمود -  67

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



 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

 رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  86318 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمالوى عبدالعال مجاهد رمضان مجاهد -  68

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  73262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد -  69

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  73262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد -  70

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

 ، تاريخ وفي  73262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد)  والتصدير لالستيراد هيكل -  71

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  85377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود عبدالعظيم يحيى فادية -  72

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  63971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطناني يوسف محمد محمد -  73

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  83712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطية السيد مجاهد عزه -  74

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  74932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالحسن عبدالعزيز مرعى رياض -  75

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

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  83951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوجبل عبدالحليم عبدربه اسماء -  76

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

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  77915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على بدوى الحسن محمد عماد -  77

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

 رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  64796 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طاحون فتحي عالء/  الدكتور صيدليه -  78

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

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  75154 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالموجود على احمد محمود -  79

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  82045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هارون عبدالبارى مهنا محمد -  80

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  79000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عجمى جمعه فوزى شعبان -  81

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  53033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطا عبدالمقصود محمد رأفت(  عطا)  -  82

  جنيه  50000.000، همال رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  53033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطا عبدالمقصود محمد رأفت -  83

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

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  49110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالسعد حمزة عيد على خالد -  84

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  84062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح هللا فتح صالح سعد -  85

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  79316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ادريس على محمد حسن الشامية -  86

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  70680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفخرانى السيد محمد شعبان -  87

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  86390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد محمد محمد هشام بسمه -  88

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  48925 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصفتى عبدالعزيز محمد -  89

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  86066 برقم قيده سبق ،، فرد رتاج  بولص مرقص عوض حليم حليم -  90

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

 تم  20191031 ، تاريخ وفي  78701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عابدين نبيه طه صبرى - العمومية للمقاوالت عابدين -  91

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 84083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيوه علي محمد احمد -  1

  نبيوه علي محمد منشاوي/  بملك_  عقبه سيدي_  قاسم حسن ،

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالعال ابراهيم فتحى سامية -  2

 عبدهللا ابراهيم انور على/ بملك غربال عزبة النصارى مقابر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود فرج عبدالمنعم عاطف -  3

 اسماعيل توفيق فتحى/ بملك االخضر الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالستار حمدى مدحت -  4

 مجاور اسماعيل على يوسف/ بملك ابوالمطامير دمنهور طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالستار حمدى مدحت -  5

 سالم هللا حسب عبدالعزيز جالل/ بملك ابوالمطامير الحوش طريق 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البخشوان محمد ابراهيم صبحى -  6

 الكومى محمد محمود احمد/ بملك السوق ارض عمارات 1 محل 12 عمارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 69071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالعزيز عبدالمقصود محمد -  7

 عبدالعال سيد محمود رجب السيد/ بملك البارود ايتاى غرب البحيرى ثالجة خلف العلوى الكوبرى نزلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صابر محمد صابر امل -  8

 ابومحمود على عبدالسالم/ بملك التقسيم ارض - قريطم جالل مدرسة بجوار ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه عبدالمقصود محمدى خميس -  9

 الدفراوى على محمد احمد/ بملك محمود عبدالحليم شارع من عاشور شارع 6 رقم العقار كرم مشتل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد عبده السعيد عبده -  10

 جبريل هللا خير على محمد/ بملك الزراعية الوحده شارع الكوادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالمجيد عبدهللا السيد -  11

 الغالى محمود محمد عزيزه/ بملك النبيرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعير حسن فوزى نصر محمود -  12

 عبدالقوي فتحي عبدالقوي فتحي/  بملك البارود ايتاى غرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسون حلمى عباده محمد -  13

 عيسوى احمد عسران حموده عبدالستار/ بملك العام المستشفى بجوار الليثى احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 85891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى حسن السيد عماد -  14

 الوكيل على على احمد/ بملك فيشا قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماحى محمود محمد نعيم عمار -  15

 محمد عبدالعزيز ابراهيم عصام/ بملك المحكمه امام الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 85891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى حسن السيد عماد -  16

 الوكيل على على احمد/ بملك المحموديه مركز فيشا قرية كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب))  ،:   الـتأشير

 85891 تابع برقم وقيد 6100 برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين سالمه -  17

  عبدالستار السعيد صفاء/ بملك الحرية صفط- الدرملية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالستار حمدى مدحت -  18

 يوسف/  بملك ابوالمطامير-دمنهور طريق/ ليصبح 75146 تابع برقم والمقيد 5571 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الفرع هذا الغاء مع مجاور اسماعيل على

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 75146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالستار حمدى مدحت -  19

 سالم هللا حسب عبدالعزيز جالل/ بملك ابوالمطامير الحوش طريق 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 86338    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، شحاته ابراهيم مجدى دعاء -  20

 العطار محمود حنفى محمد/ بملك ابوغزاله المشير شارع 26 العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 84137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فتوح حسين احمد -  21

 السابعه المنطقه 42 بلوك 9 القطعه الراضى الخليفه شارع 39 االرضى الدور 1 شقه نصر مدينة كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 القاهره

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 69210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى الغنى عبد محمد عمرو -  22

 الزعويلى الغنى محمعبد/  ورثه بملك يوليو 23 شارع من متفرع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرعلى محمد صالح عبير -  23

 زعطوط الحميد عبد احمد محمد/ بملك الريش ابو كوبري 29 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 81784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر زيدان دياب عبدالواحد محمد -  24

 مطاوع ابراهيم شعبان محمد/ بملك االستيراتيجى الفرن بجوار المهنى التدريب شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

 تم 20191002 تاريخ وفي 86342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وتصدير لالستيراد مرعى - مرعى عباده على يوسف -  25

 على محمد عبدالعاطى اميرة/ بملك بحرى جبارس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 75044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرد السيد ابوالعنين مسعد -  26

 صقر عبدالمالك احمد/ بملك البرنسيسه الواعظ قرية بدالقادرع مشروع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج كامل عصام عمرو -  27

  احمد دسوقي احمد محمود/  بملك الصردي امام الجيش شارع 2 عماره ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمح على على هيثم -  28

 قمح على على على/ بملك قراقص ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 82137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا مبروك -  29

 قمره عبدهللا محمد عبدهللا محمد/ بملك الحسنية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 69210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى عبدالغنى محمد عمرو -  30

 شارع عيسى حوش مركز كائن السيارات وشراء وبيع لتجارة معرض اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 69210 تابع برقم وقيد 6122 برقم اودع الزعويلى عبدالنبى محمد ورثه/ بملك يوليو 23 شارع من متفرع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعاصى على ابراهيم على -  31

 ابوعاصى السيد على فاطمه/ بملك اريمون الصغرى بوالد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم خليفه السعيد غنيم مصطفى -  32

 خليفه السعيد غنيم/ بملك الجديدة المنشية البوسته ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضاهر ابو كامل احمد نصر محمد -  33

 كامل احمد نصر/ بملك الدين صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 86348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى السيد حسن احمد سعيد حسن -  34

 الهريدى حسن احمد عماد/ بملك العنب نكال 1 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 86347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور اسماعيل عبدالعال احمد عالء -  35

 عاشور اسماعيل عنتر سميرة/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 86352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمود صبرى محمود -  36

 المهدى مصطفى محمد بثينة/ بملك فريد محمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 86351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى رشدى ثروت وائل -  37

 فلتس ثابت ماهر/ بملك الحرية منشية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 86349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحزيمه على احمد ابراهيم سحر -  38

 اسماعيل محمد منصور محمد/ بملك التوفيقية البورصه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 86350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالال عبدالفتاح عبدالمقصود ساره -  39

 قاسم حسن محمد عماد/ بملك البهى تبع - العفير بناحية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 69434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سعد سليمان صبحى -  40

 جنينه بك على شارع5 فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 71306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالوهاب محمد محمود -  41

 قاسم الدسوقى نجيب محمد محمد/ بملك فرهاش طريق ،:   الـتأشير



 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

 20191007 تاريخ وفي 69434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سليمان سعد سليمان صبحى)  الجمركى للتخليص ساس -  42

 جنينه بك على شارع5 فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده عبدالحليم احمد بدرية -  43

 الخولى محمد على محمد/ بملك الشرقى المزلقان شارع العمومى الشارع سنهور قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 60060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده محمد احمد/ د صيدلية -  44

 فوده السيد محمد احمد/ بملك الشرقيون والنساجون العال برج ناصيى - الشاذلى عبدالسالم شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى سليمان دسوقى شحاته سامى -  45

  سليمان دسوقي شحاته خالد/ بملك الوكيل علي عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالستار ناجى نها -  46

 الحصاوى حسن عبدالعزيز شعبان/ بملك الصفاصيف تبع ميل قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البانوبى خليل امين عالء -  47

 الخولى ابراهيم درويش ليلى/ بملك المجد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 60060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده احمد/ الدكتور صيدليه -  48

/ بملك_الشرقيون والنساجون العال برج ناصية الشاذلي عبدالسالم من متفرع شارع بدمنهور كائن صيدلية فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 60060 تابع برقم وقيد 6161 برقم اودع فوده السيد محمد وورثة فوده محمد احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 73930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالمجيد السيد محمد -  49

 يحيى كوثر/ بملك عبدالناصر جمال شارع/ ليصبح 73930 تابع برقم والمقيد 3424 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الفيومى عبدالمنعم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 71306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالوهاب محمد محمود -  50

 نجيب محمد محمد/ بملك عيسى حوش مركز فرهاش طريق كائن بالستيك مصنع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 71306 تابع برقم وقيد 6199 برقم اودع قاسم الدسوقى

 71306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السيد عبدالوهاب محمد محمود)  السيارات لتجارة عبدالوهاب محمود معرض -  51

 طريق كائن بالستيك مصنع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي

 71306 تابع برقم وقيد 6199 برقم اودع قاسم الدسوقى نجيب محمد محمد/ بملك عيسى حوش مركز فرهاش

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد امين -  52

 موسى احمد محمد فتحى/ بملك الجديده المنشية - االدكاوى ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمح داود داود عادل محمد -  53

 قمح داود داود محمد/ بملك-معنيا- البارود اتياي ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى عبدالرازق احمد رمضان احمد -  54

  ابوالريش ابراهيم عالء/ بملك الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  وانالعن تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل شريف احمد -  55

  ابراهيم لطفى احمد/ بملك االخضر الكوم عيسى حوش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 78233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد هللا فتح ابراهيم -  56

 الخيارى على الشحات حنان/ بملك -الفرنساويه بحري حسين عبدالجواد عزبة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حاتم محمد كمال حاتم -  57

 الشرباص محمود احمد حنان/ بملك شبراخيت ايتاى طريق اول ،



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب حامد حمدى عالء -  58

 عبدالوهاب حامد حمدى محمد/ بملك الكردود قرية عيسى حوش كائن اعالف مصنع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 79782 تابع برقم وقيد 6196 برقم اودع صقر

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد عبدالعال مهدى جالل هشام -  59

  السيد رفاعى عبدالهادي/ بملك الدسوقي جالل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم لطفى سعد محمود -  60

 نعيم لطفى سعد محمد/ بملك البولينى ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرواش سليمان اسماعيل مسعد -  61

 سليمان اسماعيل عوض/ بملك ابوالمطامير دمنهور طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 79782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب حامد حمدى عالء -  62

 صقر عبدالوهاب حامد حمدى محمد/ بملك الكردود قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى على حموده حسان انهام -  63

 حسن محمد دالحميدعب/ بملك سعاده عزبة اورين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 82574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالحى كارم عمرو -  64

 نواره احمد محمد اسالم/ بملك الكنفانى عماره عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد -  65

 خضر محمد صبرى ايمن/ بملك نكال كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمد عثمان محمد -  66

 الماحى احمد سيد محمد عديلة/ بملك اشليمه ،:   الـتأشير

 تم 20191007 تاريخ وفي 78233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية للمقاوالت حبيب -حبيب محمد هللا فتح ابراهيم -  67

 مركز كائن الزراعية الحاصالت تقاوي في االتجار اخر رئيسي محل افتتاح -1( ب) ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  78233 تابع برقم وقيد 6168 برقم اودع الخياري على الشحات حنان/ بملك الفرنساوية بحرى حسين الجواد عبد عزبة المحمودية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 73930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالمجيد السيد محمد -  68

 الفيومى عبدالمنعم يحيى كوثر/ بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 78570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف على محمود على -  69

 خالف على محمود احمد/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 يختار وفي 84144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى خميس محمد جمعه محمد -  70

 مصطفي محمد عربي محمد/ بملك الجمهوريه شارع/  الكائن ماركت سوبر اخر رئيسي افتتاح تم( ب)-2 ،:   الـتأشير وصف

 زيتون

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمود حسن موسى احمد -  71

 على محمد سعيد لطيفه/ بملك -عقبه سيدى سرحان ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى على محمد راضى احمد -  72

 راضى على محمد راضى/ بملك -التوفيقيه شاكر عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 79448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القعيد يوسف محمد شعبان احمد -  73

 طايل امين مصطفى امين/ بملك السوالم موقف بجوار ،:   الـتأشير وصف



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 82687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد عابد -  74

 6239 برقم اودع شعبان على محمد على/ بملك طرابمبا دمنهور مركز كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،

 82687 تابع برقم وقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى فتحى اسماعيل نبيلة -  75

 خضر عبدالمجيد محمد صالح/ بملك عقبة سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر اسماعيل نبيل نورهان -  76

  الخوالقه شحاته السيد جميلة/ بملك الزيت مخزن خلف النديم عبدهللا شارع 39 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 69041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمود -  77

 زقزوق مصطفى محمد ثناء/ بملك الخوالد قرية مدخل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل مت 20191008 تاريخ وفي 82687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد عابد -  78

 شعبان على محمد على/ بملك طربمبا ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 78570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف على محمود على -  79

 على محمود احمد/بملك عيسى حوش الجمهورية شارع بالعنوان كائن سياحي مخبز اخر رئيسى محل افتتاح-1( ب) ،:   الـتأشير

  78570 تابع برقم وقيد 6252 برقم اودع خالف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشناف هللا فضل عوض رضا -  80

 الوشناف هللا فضل عوض/ بملك ابوفرين عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاقوله النجيلى احمد عبدالمنعم احمد -  81

 المنشاوى ابراهيم فرحات عبدالحميد/ بملك -العام المستشفى امام مبارك مساكن ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد زايد محمد -  82

 عبدالواحد محمد زايد نور/ بملك القصر الكفراوى ابوهواش المحمودية طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 83482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرومى مرسى انور عبداللطيف نشوى -  83

 83482 تابع برقم والمقيد 5455 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد -  84

 السبكى محمد الحصافى خميس/ بملك الصحية االدارة امام الرشيدية ترعة ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامط مصطفى هللا فتح عوض السيد -  85

  البحراوى رشدى ابراهيم ايمن/ بملك ماهر احمد ش من عبدالعزيز ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوورده محمد بسيونى المنسى وائل -  86

 ابوورده محمد بسيونى المنسى/ بملك - برجل اريمون طريق-اريمون ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رمضان محمد السعيد رانيا -  87

 خلفه محروس سليمان خميس/ بملك الرشيدية ترعة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 69041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمود -  88

 ايتاى مركز الخوالد قرية كائن الزراعيه الحاصالت وتبريد لحفظ ثالجه اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 69041 تابع برقم وقيد 6244 برقم اودع زقزوق مصطفى محمد ثناء/ بملك البارود

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 69041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمود -  89

 الطريق التوفيقيه/ ليصبح 69041 تابع برقم والمقيد 2084 برقم المودع االخر الرئيسى المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 دغيم ابراهيم محمد كريمه/ بملك للماكوالت محمد الشيخ كافتيريا بجوار الزراعى



 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

 وفي 86374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت الهنسية لالعمال الخولى -الخولى محسن الدسوقى السيد محمود -  90

 الخولى محسن الدسوقى السيد/ بملك محلتصا قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنطوش عبدالرازق محمد محمد -  91

 غراب حسن حسن سحر/ بملك العاملة القوى مكتب امام - الريش بابو الوكيل احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد حسان سليمان حسان محمد -  92

 عبدالسيد حسان سليمان حسان/ بملك - المنشية0 ن ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراعى يوسف محمود احمد -  93

 خالف محمود عوض رجب/ بملك الشوكه تبع الراعى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد القاسى طلب ناجح -  94

 عبدالحميد القاسى طلب حسن/ بملك ابوالشقاف ابوفرين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 69041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمود -  95

 دغيم ابراهيم محمد كريمه/ بملك للماكوالت محمد الشيخ كافتيريا بجوار الزراعى الطريق التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 86367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد عبدالجليل ياسر -  96

 المصرى عبدالرؤف مبروك احمد/ بملك الغرب فهمى اسماء الدكتوره شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم سالم محمود حسام -  97

 عبدالكريم احمد حمدى احمد/ بملك 5 رقم محل 7 بوابة الجديد الموقف داخل ،:   الـتأشير

,  نالعنوا تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 84435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد ابواليزيد الشحات -  98

 عبدالوهاب محمد الدين محى منصور/ بملك االبعاديه تبع البارودى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 80492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالعظيم احمد بهاء -  99

 االنتاج مستلزمات ليصبح 80492 تابع برقم والمقيد 6604 برقم المودع االخر الرئيسي المحل نشاط تعديل تم ،:   الـتأشير

  والداجنى الحيوانى

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى عبدالمجيد كمال اسالم -  100

 عيد عبدالعزيز كامل عبدالصمد/ بملك المهنى التدريب خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 76188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصه نصر محمد على كريم -  101

 حجر حلمي محمد احمد/ بملك ناصر مدينة التوحيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 57171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه صفاء/ د صيدليه -  102

 بملكها-الشاذلى عبدالسالم شارع من المتفرع عبدالال احمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 82777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد ابراهيم عبدالباعث معتز -  103

 بنى منيه/ كائن االلبان وانتاج الماشية لتربية مواشي حظيرة نشاط عن اخر رئيسي محل افتتاح تم -1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 تابع برقم وقيد 6281 برقم اودع. عبيد محمد ابراهيم الباعث عبد/ بملك موسى

 صفو,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 57171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه محمد مرسى  صفاء -  104

 6261 برقم اودع. بملكها الشاذلى عبدالسالم شارع من المتفرع الال عبد احمد شارع بالعنوان كائن صيدلية فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 57171 تابع برقم وقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 79900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى عباس عادل محمد -  105

 جالل السيد احمد عماد/بملك صدقى اسماعيل 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 20191009 تاريخ وفي 73332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد عبدالحليم احمد -  106

 برقم اودع حموده دسوقى سليمان فتحى/ بملك القبلى الناحيه داير كائن وجافه طريه حلويات بيع معرض فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 73332 تابع برقم وقيد 6285

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 82777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد ابراهيم عبدالباعث معتز -  107

 عبيد محمد ابراهيم عبدالباعث/ بملك موسى بنى منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 73332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد عبدالحليم احمد -  108

 حموده دسوقى سليمان فتحى/ بملك القبلى الناحية داير ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور على عبدالحليم احمد ايمان -  109

 حسان سعد محمد السيد محمود/ بملك ارمانيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد بدر االء -  110

  موسى ابراهيم محمد عبدالقادر/ بملك -النونه شبرا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 76188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصه نصر محمد على كريم -  111

 الدمنهوري يوسف عيد يونس/ بملك. البنك ناصيه على حكيم شارع10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 76188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصه نصر محمد على كريم -  112

 عنوانه وتعديل غذائيه مواد بيع ليصبح 76188 تابع برقم ومقيد 3977 برقم المودع االخر الرئيسي المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 المحل هذا الغاء مع حجر حلمى محمد احمد/ بملك ناصر مدينة التوحيد شارع دمنهور الى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد محمد رضا -  113

 هيبه محمد السيد حسين محمود/ بملك سما برج بجوار الشاذلى عبدالسالم شارع من العاص بن عمرو شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسوسى محمد عبدالمجيد محمد محمد -  114

 الباسوسى يوسف ناديه/ بملك موسى بنى منية ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد محمد هشام بسمه -  115

 عبدالحميد محمد محمد هشام/ بملك - سيناء طور شارع 73 العقار -شبرا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار شوقى رضا ايمن -  116

 مخلوف حسين عبدالخالق مبروكه/ بملك فيشا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالقادر عبدالمولى السيد صبرية -  117

 خطاب ابراهيم السيد محمد/ بملك االوقاف مشأة ابوخليفه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فريد سمير امال -  118

 خليل فريد سمير فادى/  بملك الحميات مستشفى شرق امليط طريق اول ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالمجيد محمد محمد بدوى -  119

 الصاوى حسن خليده/ بملك برقامه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 86391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد حسن دولت -  120

 صدقه عبدالحميد سمير/ بملك -امليط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اسماعيل محروص سعد عبدالاله -  121

  اسماعيل محروص سعد/ بملك ابوالفضل عزبة ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود عبده على عبدهللا -  122

 الكومى محمد كرم/ بملك - الدينى المعهد - الشونه شارع 2 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد قطب احمد -  123

 عوض محمد قطب محمد/ بملك الجمل حلق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر مسعود محمد خليل -  124

 خطاب عبدالمحسن محمود/ بملك فزراره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمقصود محمد عبده سامية -  125

  عبدالقادر صالح صالح/ بملك القصر طورنو- ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى محمد حسن خضرة -  126

  عبدهللا عبدالصادق رشدى/ بملك - المكتب عزبة - القصر ،:   الـتأشير

 وصف,  انالعنو تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 86400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى السيد ابراهيم احمد -  127

  المحمودية لمركز المحلية الوحده/ بملك 22 محل 65 عمارة الزهور حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس اليمانى عبداللطيف احمد -  128

 موسى محمود احالم/ بملك جالل شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 85384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد عبدالمنعم محمد وافى -  129

 مركز ابوبكرالصديق شارع كائن العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 85384 تابع برقم وقيد 6307 برقم اودع شحاته احمد عبدالمنعم محمد/ بملك البارود ايتاى

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 85384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى شحاته احمد عبدالمنعم محمد وافى -  130

 موسى شحاته احمد عبدالمنعم محمد/ بملك الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمد لطفى محمود الدين صالح -  131

 محمد محمود شفيق/ بملك - الجمعيه مساكن رمسيس شارع من المتفرع االسالمى المركز شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 السعداوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعت يوسف عبدالفتاح زينب -  132

/  الشاعر حمدى خميس/  الشاعر حمدى محمد/ بملك كنتاكى امام الكاتب منزل الشاذلى عبدالسالم شارع3/2 العقار ،:   الـتأشير

 الشاعر حمدى احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش محمد حمدى عبدالغنى -  133

 خضير فتحى عبدهللا/ بملك العونى حامد شارع 15 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى عبدالعزيز صبرى محمد -  134

 الشوربجى محمد حسنى/ بملك علوى الخامس الدور - االطباء برج رمسيس شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالمجيد احمد عبدالمجيد احمد -  135

 محمد السيد احمد ربيع/ بملك ايتاى غرب - بورسعيد شارع خلف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 63779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجاب عبدالنبى محمد عبدالستار احمد -  136

 ابوحجاب عبدالستار عبدالنبى/ بملك الشونه بجوار العلوى الكوبرى اسفل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد عزت سامح -  137

 الشناوى محمد عزت عزت/ بملك العوجا السمانى ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا رجب رمضان منى -  138

 خميس سعد احمد/ بملك حنبواى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد امين -  139

 العقار مدخل يمين شهيب امين محمد شارع 1 - 2 محل جابر سيدى كائن مطعم اخر رئيسى محل افتتاح - 2( ب) ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86405    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، يونس عبدالعزيز على سمير عماد -  140

 عبدالجواد رمضان ابراهيم اشرف/ بملك الضهرية عاصم ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه  ابراهيم مسعد احمد -  141

 جمعه حصافى ابراهيم مسعد/ بملك الزخرفية مدرسة خلف شراره 24 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عطية سليمان سعد السيد -  142

 المسلمانى عطية سليمان عطية/ بملك شرنوب قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درباله بسيونى محمد بسيونى -  143

 حسن عبدالجليل محمد/بملك -عرابى احمد - المدارس شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد محمد محمود مدحت -  144

 زنقل عبدالغنى محمد محمد/ بملك النقراش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 84898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى على محمد محمود -  145

 عبداللطيف محمد عبدالمنعم/ بملك - قابيل عزب - غزال زاوية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوسه عبدالحميد على مسعد احمد -  146

 حلوسه عبدالحميد على مسعد/ بملك الرحمانية المجد عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 84898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى على محمد محمود -  147

 عبداللطيف محمد عبدالمنعم/ بملك غزال زاوية - قابيل عزب كائن موبيليا معرض اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 84898 تابع برقم وقيد 6348 برقم اودع

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكاتوشى مرسى محمد حمدى محمد -  148

 البكاتوشى مرسى حمدى محمد/ بملك الفاروق مستشفى خلف -البكاتوشى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رفعت محمد معتز احمد -  149

 الرومى نعيم ابراهيم صالح/ بملك - ابوكبشه - شبرا الروضه شارع من الراشدين الخلفاء شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق انصارى رمضان انصارى السيد -  150

 عبدالرازق انصارى رمضان انصارى رمضان/ بملك نديبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالعزيز وليد -  151

  بهايم حسن على السيد/ بملك - خليفة على عماره شارع من متفرع36 شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 73774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى زكى عبدالمنعم يوسف -  152

 والتغليف التعبئه/  ليصبح 73774 تابع برقم والمقيد 4390 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الطعام ملح عدا فيما الزراعيه والحاصالت الغذائيه المواد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 67193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى مرسى محمد خالد -  153

 ابراهيم فوزى السيد/ بملك للسياحه الدوليه العز خلف الشاذلى عبدالسالم شارع من االبشيهى منزل االنصاف شارع ،:   الـتأشير

 عماره



 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 20191014 تاريخ وفي 86427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود عبدالرحمن -  154

 عباس عبدالحميد عباس على/ بملك - محفوظ نجيب قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد/  الدكتور صيدليه -  155

 السعيد و فرج العال عبد محمد الجليل نعم/ بملك - سينا طور شارع من متفرع البحرى رضوان شارع - شبرا ،:   الـتأشير وصف

  الشوربجى محمد

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد احمد حمزه مؤمن -  156

 محمود السيد احمد حمزه اسالم/ بملك الدلنجات طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد ابراهيم هللا فتح -  157

 الجوهرى عبدالمقصود توفيق سميرة/ بملك محفوظ نجيب قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر على عبدالعظيم صالح عوض -  158

 جابر على عبدالعظيم صالح كرم/ بملك محفوظ نجيب قرية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غضابى عاشور عبدالشافى صدقى عادل -  159

 ابوشادى محمد مبروك ايمن/ بملك المحطه حفص ،:   الـتأشير وصف , العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فضل ناجى فتحى سونه -  160

 خليفه عبدالقادر بهجات شعبان/ بملك االنشا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف درويش عبداللطيف هناء -  161

 محرم محمد ابراهيم شريف/ بملك عبده محمد االمام ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 65413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك محمد عبدالعزيز محمد انور -  162

 202 النصر شارع االسكندريه كائن تجاريه وتوكيالت وتصدير استيراد اخر رئيسى محل افتتاح - 2( ب) ،:   الـتأشير وصف

  الفرات برج سموحه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد عبدالجواد محمد -  163

 محمد عبدالباقي مبروك شيماء/ بملك عيسي حوش المطامير ابو طريق من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوفى ابوحسن عوض عبدالوهاب احمد -  164

 الحوفى عوض عبدالوهاب/ بملك بالزا ساج برج خلف الحوفى عبدالوهاب شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى غريب طه احمد -  165

 الشرقاوى عبدالرحيم احمد غريب عبدالباسط/ بملك االول الدور 1 رقم شقه العاص بن عمرو شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ميدهح رمضان حسنى -  166

 زايد السيد محمد نجالء/ بملك االوقاف عزب تبع برقوقه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 60102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمود فهمى ناصر -  167

 رحومه محمود فهمى ناصر/ بملك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 85927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالسالم كامل ناجى -  168

 قنديل محمد احمد ياسر/ بملك المحموديه الجديده العطف ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغرتى محمد محمد ابوزيد رمضان -  169

 زايد صالح محمد/ بملك مكه شارع ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع عطيه السيد احمد -  170

 مطاوع محمد عطيه السيد/ بملك - الصيادله نقابة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القسطاوى عبدالظاهر السيد هدى -  171

 عبدالمقصود عبدالجواد رجب محمد/ بملك عبدالجليل قرية القديمه االوقاف منشأة تبع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالمقصود عبدالسالم ايمان -  172

 شلبى محمد توفيق ايمن/ بملك المهنى التدريب شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالنبى ابراهيم -  173

 فضل ناجى فتحى ناصر/ بملك ابورضوان ع الواق كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 60102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمود فهمى ناصر -  174

 رحومه محمود فهمى ناصر/ بملك/  ليصبح الرئيسى للمحل المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود درويش عبدالهادى درويش -  175

 نعيم محمود درويش عبدالهادى/ بملك غزال زاوية نصار منشأة الدرمللى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اغا حسين محمد عديله -  176

 زهران محمد احمد محمد/ بملك - القبليه زهره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد السعيد احمد -  177

 خضر السيد محمد ايمن/ بملك - االجتماعى النادى خلف الحمد مسجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 71047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس الشحات محمود مسعد -  178

 ادريس الشحات محمود نور/ بملك سكنيدة الدرايسه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سعد محمود محمود محمد -  179

 جويدة عبدهللا نجاة/ بملك الصفاصيف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 67293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود رمضان محمد عبده محمد -  180

/ بملك البارود ايتاى الخوالد كائن الزراعيه الحاصالت وتبريد لحفظ ثالجه اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 67293 تابع برقم وقيد 6421 برقم اودع شفيق عادل شاكر

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالرؤف عبدالفتاح خالد -  181

 مقلد رشاد سحر/ بملك رمسيس شارع الجمعيه بمساكن محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسين مرسى عبدالهادى جمال اميره -  182

 ابوالحسين عبدالهادى جمال محمد/ بملك اريمون الرئيسى البحر شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 67293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود رمضان محمد عبده محمد -  183

 شفيق عادل شاكر/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمكارم منصور السيد عرفه -  184

 منصور السيد منصور محمد/ بملك ابوهواش كوبرى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يوسف السيد محمود -  185

  جمال فوزى محمد/  بملك - خيرى منشية شارع - شبرا ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 78756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى خضر محمد محمد مدحت -  186

 الفرنساويه بحري الداهش عزبه/ الكائن(  بيع و بناء و هدم)  عقاري تسويق اخر رئيسي افتتاح تم -1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 78756 التابع بالسجل قيد و 6448 برقم اودع و علي اسماعيل حالوتهم/ بملك

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب عبدالمنعم صباح عبدالمنعم -  187

 حبيب عبدالعزيز منعمعبدال صباح/ بملك الفرنساويه بحرى ابوهواش كوبرى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالمقصود بسيونى عبدالمقصود -  188

  بدوى عبدالمقصود بسيونى اشرف/ بملك - الدينى المعهد شارع من النور شارع 1 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر السيد على محمد على -  189

  بدر السيد على محمد/ بملك - هواش ابو كوبرى بجوار الفرنساوية بحرى خط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه معتمد الدين نور -  190

  االبحر احمد محمد ادهم/ بملك -الناحيه داير شارع - الرحمانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان بطرس بخيت سعد -  191

 حنا صادق لويس صدقى/ بملك - فودافون بجوار شكر حاره رمسيس شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعيتر عبدالعاطى حسانين حسين عبدالعاطى -  192

 زعيتر عبدالعاطى حسانين/ بملك سنطيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان محمد هيام -  193

 رجب سعيد محمد/ بملك االتوبيس جراج بجوار القديمه الصناعيه المدينة اسوان كائن متكامله مقاوالت فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 يختار وفي 86452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالغنى ممدوح احمد -  194

 هنداوى محمد محمود صباح/ بملك النصر كوم المغازى تفتيش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخطوه عبدالحميد صبحى عبدالحميد -  195

  ابوزيد على غازى عبدالمعبود/ بملك ابوالشقاف الجنبيهى ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 71047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس الشحات محمود مسعد -  196

 محمود نور/ بملك دمنهور مركز سكنيده الدرايسة/ بعنوان. مواشى تسمين مزرعة بنشاط اخر رئيسى افتتاح -1(ب) ،:   الـتأشير

 71047 تابع برقم والمقيد 6455 برقم المودع ادريس الشحات

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حجازى محمد سعيد تامر -  197

 حميده حجازى محمد سنيه/ بملك نديبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا خيرى شاكر محمد -  198

 نوح محمود محمد حماده/ بملك العمريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 78756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى خضر محمد محمد مدحت -  199

 على اسماعيل حالوتهم/ بملك بسنتواى عزب الفرنساويه بحرى الداهش عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره فوزى جمال اميره -  200

  عماره ابراهيم فوزى جمال/ بملك - شبرا عزب تبع العمده عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول ابراهيم دمحم ثريا -  201

 عماره ابراهيم فوزى عاطف/ بملك افالقه تبع باشا على قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 84314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد طه احمد صبحى فاتن -  202

 .الشايب عبدالعزيز محمد/ بملك البارود ايتاي-معنيا ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى عبدالرازق عرفه محمد حسام -  203

 البتانونى عبدالجواد ابراهيم هايم/ بملك عبدالقادر مشروع البتانونى عزبه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقعان احمد طه محمد طاهر -  204

 الصقعان احمد طه محمد/ بملك البهى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليمى مصطفى محمد محمد اسالم -  205

 العليمى مصطفى محمد محمد/ بملك الفرنساويه بحرى العليمى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 86449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى كمال احمد محمد -  206

  الشناوى كمال احمد/  بملك الحريه صفط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 59080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماك مهدى نجيب مهدى -  207

 السماك عوض مهدى نجيب ورثة/ بملك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 86472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السوسى مسعد احمد/  د صيدلية -  208

 السوسى محمد محمد مسعد/ بملك فهمى عبدالواحد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 86001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر مسعود محمد خليل -  209

 الفيومى احمد محمد محمود/ بملك فزاره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 86461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زربية السعيد سعد السعيد -  210

  محمد الصافى محمد/ بملك صقر بنزيمة خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 74524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده السالم عبد حموده منصور -  211

 حميده عبدالحميد عبدالسالم حموده/ بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد محمد محمد بكر حسام -  212

 ابواحمد محمد محمد زكريا/ بملك النصر منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخوالقه ابراهيم عادل محمد -  213

 خالد ابراهيم السعيد/  بملك الحريه منشيه اسماعيل ابو شارع 197 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عطية حسنى عمرو -  214

 عوض عطية حسنى/ بملك لقانه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  215

 عبدالقادر عبدالقادر صالح صالح/ بملك - القصر - طورنو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس محمد محمد يحيى -  216

 ادريس محمد محمد اسماء/ بملك شبرا بديوى عبدالعظيم شارع شبرا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86478    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر رجب محمد رجب -  217

 جعفر عبدهللا رجب محمد/ بملك البلد افالقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالجواد صالح رضا -  218

 بدوى عبدالجواد صالح محمد/ بملك عمير بن مصعب ش ادمون ارض ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالحميد مفتاح طارق -  219

 السنهورى عبدالحميد مفتاح انور/ بملك االبراهيمية المنشية قرية ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 82121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام بسيونى محمد الشاذلى عبدالحميد -  220

 قطقاط محمد على/ بملك محلتصا قرية شبراخيت ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 74702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى ابراهيم محمد محمود -  221

/ بملك عيسى حوش 56 رقم القطعة فرهاش الطرانه الصناعية المنطقة بعنوان كائن اعالف مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 74702 تابع برقم والمقيد 6495 برقم المودع الصناعية للمناطق التنفيذي الجهاز

 العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 82121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام بسيونى محمد الشاذلى عبدالحميد -  222

 برقم اودع قطقاط محمد على/ بملك شبراخيت مركز محلتصا كائن بقاله اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف, 

 82121 تابع برقم وقيد 6502

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا السيد كمال محمد -  223

 شكر حامد رمضان احمد/ بملك كريم سنترال بجوار الفكرية المدرسة شارع 4 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر احمد محمد السيد -  224

 الشاعر محمد محمد/ بملك فزارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصماد محمد محمود محمد -  225

 خيرى احمد(  محمد - تقى)  اوالدها على وصية بصفتها مطر حسن نجالء/ بملك الحبروك محمود ش 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه عبدالسالم محمد فاتن -  226

 مبارك السيد جمال/ بملك ابوخليل عزبة ،:   الـتأشير

 تم 20191020 تاريخ وفي 86469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى محمود عبدالفتاح محمود عباس فتحى -  227

 المسلمانى عبدالفتاح عباس/ بملك الكوادى تبع - ابوخليل عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه فؤاد حامد محمد -  228

 عليوه حامد فؤاد احمد باسم/ بملك االبراهيمية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 74702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى ابراهيم محمد محمود -  229

  الصناعية للمناطق التنفيذى الجهاز بملك 56 رقم القطعه فرهاش الطرانة الصناعية المنطقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عبدالرحمن صابر محمد -  230

 عبدالغفار عبدالرحمن صابر ورثه/  بملك البحري الجامع شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيشه ابراهيم يسرى محمد -  231

 حسين محمد سمير مجدي/  بملك الرعايه شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهورى عطيه عبدالحميد زهير احمد -  232

 السنهوري عطيه عبدالحميد زهير/  بملك االبراهميه المنشيه تبع الجنبيهي قريه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى اسماعيل السيد صبحى -  233

 السعداوى اسماعيل محمد وليد/ بملك بسنتواى عزب -200 عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد على دعاء -  234

 محمود رفاعى محمد احمد/ بملك القبلى الناحية داير ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 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 86483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى على محمد محمد سامى -  235

 الحلوانى على محمد محمد اشرف/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على حسين -  236

 خليل هنداوى احمد/ بملك عمومى شارع سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم محمد محمد شيماء -  237

 المناخلى ادريس خميس/ بملك الزيت مخزن شارع امتداد الدر شجرة شارع شبرا ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسوده عبدالعال عبدالسالم محمد سمير -  238

 عبدالعال على احمد خميس/ بملك امليط طريق اول ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبين محمد خالد عمر -  239

 ابوجبين محمد خالد وحماده ابوجبين عمر محمد خالد/ بملك عقبه سيدى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القمحاوى عبدالمعطى عيد محمد -  240

  جعبوب محمد ابراهيم شوقيه/بملك ابوالريش الوكيل احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 80536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتات محمود محمد رمضان خميس -  241

  شحاته سعد فوزيه/ بملك البلد افالقه مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور ابراهيم حمدى منى -  242

 وقيع مصطفى رياض محمد اشرف/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عطوان على أباالحسن حسام -  243

 سليم عطوان على أباالحسن/ بملك قادوس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى يونس فتحى فارس -  244

 عبدالغنى عبدالعزيز ثناء/ بملك بحرى جبارس العصاره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر عبدالفتاح عادل عبدالفتاح -  245

 ناصر توفيق عبدالفتاح عادل/ بملك عقبة سيدى - ناصر عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواقى عبده حسين بسيونى -  246

 العروسى عرجاوى احمد/ بملك القصر - بولينا عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى احمد عبدالفتاح احمد -  247

 سارى عبدالكريم احمد عبدالفتاح/ بملك اشليمه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ختعن محمد عمر عبدهللا -  248

 دسوقى على احمد عطيات/ بملك مسعود بن عبدهللا ش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش الزين محمد خيرى محمد دينار -  249

 حالوة عبدالعظيم سمير محمد/ بملك العالى السد شارع3 ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد مدين محمد -  250

 الكومى عبدهللا محمد مدين/ بملك البحرى السوالم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالسالم منير محمد -  251

 عامر معبدالحلي صبحى/  بملك قادوس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 84523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود اسماعيل زيد ابو -  252

 .سالم رشاد محمود/ بملك شبراخيت-شبراريس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 86500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد محمد محمد -  253

 الدين شرف محمد ابراهيم محمد/ بملك ديروط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 86501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارة عبدهللا عمرو هادى -  254

 الشرنوبى احمد على محمد/ بملك الراهبات شارع من متفرع الشافعى االمام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 79801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفى عبدالعزيز ابراهيم -  255

 مال براس. نظافة خدمات مكتب نشاط عن عثمان شحاته شاكر محمد/ بملك الرياض ببندر كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 الشيخ كفر تجاري سجل              برقم وقيد              برقم اودع مصري جنيها الف عشرون قدره

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 73262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد -  256

  احمد الدسوقي ابراهيم جيهان/ بملك بالمنشيه القديم الدلتا شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 86503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيصل عبدهللا فاروق عبدهللا -  257

 فيصل عبدهللا فاروق/ بملك مسامير عبدالواحد شارع شبرا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 86498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمد عبدالعظيم جمعه كمال -  258

 عطية محمد عبدالعظيم جمعه/ بملك الشوكه تبع عبدالمسيح عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 86502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده مصطفى مبروك على -  259

 عبده مصطفى مبروك احمد/ بملك الجديد الكفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 81175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنياوى مصطفى محمد كريم -  260

 .المنياوى عبده مصطفى عبده/ بملك الرحمانية خراش ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 86305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبطان سعيد عطية عزت -  261

  البدوى عوض السيد خميس/بملك دمنهور عبدهللا ابو مساكن امام عبدهللا ابو شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 73262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد -  262

 خلفاوي زكي محروس محمد/  بملك الرشييديه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 73262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد)  والتصدير لالستيراد هيكل -  263

 خلفاوي زكي محروس محمد/  بملك الرشييديه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 74932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن عبدالعزيز مرعى رياض -  264

 الحسن ابو عبدالعزيز مرعي عبدالعزيز/  بملك الجمهوريه شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 86504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يفالشر احمد محمد ربيع مدحت -  265

 ونس مبروك خليل منال/ بملك حنبواى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 86505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساخي زكي رفيق عبله -  266

 غزاله علي حسن رمضان/ بملك القبلي الناحيه داير شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 68449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد عطا محمد -  267

 الصناعية للمناطق التنفيذى الجهاز/  بملك فرهاش الطرانه 100 رقم القطعة الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 68449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد عطا محمد -  268

 الطرانه الصناعيه المنطقه100 رقم القطعه/  الكائن غذائيه مواد تعبئه و تصنيع نشاط اخر رئيسي افتتاح تم( ب)-1 ،:   الـتأشير

 68449 رقم بالسجل قيد و 6594 برقم اودع و الصناعيه ناطقللم التنفيذي الجهاز/  بملك فرهاش

 20191023 تاريخ وفي 68449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد عطا محمد - الغذائيه المواد لتعبئه خطاب -  269

 رقم القطعه/  الكائن غذائيه مواد تعبئه و تصنيع نشاط اخر رئيسي افتتاح تم( ب)-1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 68449 رقم بالسجل قيد و 6594 برقم اودع و الصناعيه للمناطق التنفيذي الجهاز/  بملك فرهاش الطرانه الصناعيه المنطقه100

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 86507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد على زكريا وفاء -  270

 صفوان السيد احمد/ بملك قبلى جبارس ،:   الـتأشير

 تم 20191023 تاريخ وفي 86257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد الرسول عبد الرحمن عبد الرسول عبد -  271

 عبدالخالق عبدالرسول عبدالرحمن عبدالرسول/  بملك معنيا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 86508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد عبده مدحت -  272

 عباسي خليل محمد احمد/ بملك دمنهور المطامير ابو طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 86506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهالله محمد يونس خالد -  273

 ريحان عبدالسالم زهيرة/ بملك البحر ش فزارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 65767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش فتحي شحاته فاطمه -  274

  الباكوتشي مرسي محمد محمد/  بملك جالل شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 85860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كوس محمد عبدالعظيم عبدالاله -  275

 كوس محمد عبدالعظيم عبدالاله/ بملك عوانه كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالمعطى السيد ازهار -  276

 فراج الصافى السيد/ بملك بسنتواى عزب تبع 3 عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 77915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدوى الحسن محمد عماد -  277

  بسيونى ابوالسعود محمد/ بملك الدينى المعهد امام البهى الدكتور شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 80088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا اسماعيل محمد منال -  278

 الترعاوى عبداللطيف محمود ناصر/ بملك سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عبدالوهاب السيد خالد -  279

 بيومى عبدالوهاب السيد خالد/ بملك قنديل عزبة التوفيقية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤف الشرقاوى نتعى محمد -  280

  خليفه محفوظ فتحى حصافى/ بملك النفق امام محرم احمد شارع من العربية الوحده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 80088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا اسماعيل محمد منال -  281

 بعنوان كائن. والصبغات البارد على الديكورية والمواد الدهانات وتجارة وتعبئة وخلط لتصنيع مصنع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 .80088 تابع برقم وقيد 6613 برقم اودع الترعاوي عبداللطيف محمود ناصر/ بملك دمنهور مركز سنهور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سابق رمضان فتحى صفاء -  282

  طالب ابو عبدالمعبود محمد فوزى/ بملك - زبيده - الشرقاوى عزبه مدخل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكر عبدالصمد السيد احمد بسام -  283

 منصور عبدالمنعم خالد/ بملك معنيا طريق اول ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب مادهح شعبان فيفى -  284

 سليمان زايد مصطفى شعبان/ بملك الحمامية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 86510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد نجيب نجالء -  285

  الناعم حسن احمد احمد هارون/ بملك الحجارة ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد هندى رمضان -  286

 بدوى ابراهيم محمد هندى/ بملك بحرى جبارس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى محمد السيد سعد مها -  287

 شهاب السيد محمد زينب/ بملك المجد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى محمد السيد سعد -  288

 سلطان قطب محمد احمد/ بملك الخولى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم عبدالحكيم اسالم -  289

 شويل السيد احمد/ بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون عطيه يحى طارق -  290

  عبدهللا عبدالحليم اشرف/ بملك - النشو طريق اول مبارك مساكن خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالحليم سعيد محمد على -  291

 حسين اسماعيل محمد سمير/ بملك افالقه كوبرى بعد الدين محى مسجد شارع الحريه منشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر السيد على محمد على -  292

 بدر محمد على محمد/ بملك - هواش ابو بجوار الفرنساوي بحري ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمود اسماعيل محمود احمد -  293

 عبدالغنى منصور روحية/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 81089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود مرعى شعبان رشا -  294

 .القفاص امام الدين صالح امام/ بملك - الحريه صفط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قميحه احمد محمد احمد حمدى -  295

 حسين السيد شحاته سعيد/ بملك - الناصر عبد جمال شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم سعد عاطف احمد -  296

 الدسوقى ابراهيم سعد عاطف/ بملك المنشيه نظاره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 85645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  297

/ بملك البورصه شارع التوفيقية بعنوان الكائن وبذور تقاوي بيع نشاط عن اخر رئيسي محل افتتاح-1( ب) ،:   الـتأشير وصف, 

 85645 تابع برقم وقيد 6648 برقم اودع المدبولى محمود محمد عمر االسالم سيف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رفعت راضى محمد -  298

 سالم محمد رفعت محمد/ بملك البحرية زهرة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 85645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  299

 المدبولى محمود محمد عمر االسالم سيف/  بملك البورصه ش التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر شحاته السعيد سلوى -  300

 قنديل محمد عبدالكريم عبدالهادى/ بملك النصر منشأة ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قميحه احمد محمد احمد محمد -  301

  احمد محمد فوزية/ بملك المساكن ش 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 86519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد جابر سومية -  302

 ابوشحاته احمد عبدالرؤف عزوز/ بملك الضهرية جزيرة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 53033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالمقصود محمد رأفت(  عطا)  -  303

  الطلبه رعايه جمعيه/  بملك هللا لدين المعز شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 53033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالمقصود محمد رأفت -  304

  الطلبه رعايه جمعيه/  بملك هللا لدين المعز شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى محمد حامد رافت محمد -  305

 سارى عبدالجواد محمد جمال/ بملك العام المستشفى خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبده محمد ابراهيم -  306

 قرطام ابراهيم السيد محسن/ بملك قراقص تبع الكوم عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد احمد حموده مصطفى -  307

 نصار عبدالجواد السيد محمد/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد المجيد عبد حسن عادل -  308

 عبدالال عبداللطيف محمود عبدالمنعم \بملك - الفتح ميدان بجوار ابوالمطامير طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان لتعدي تم 20191028 تاريخ وفي 86528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل زكى عرفان ابراهيم -  309

 المال سليمان عبدالمجيد سمير/ بملك بسطره - جربوعه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم مدين احمد محمود صباح -  310

 الوردانى محمود اسماعيل/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا حارس على عبدالفتاح على -  311

 البنا حارس على عبدالفتاح/ بملك اريمون الزراعية الجمعية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباوى ابراهيم على عاطف -  312

  ابراهيم على عاطف وليد/ بملك رزافه منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى عبدالجيد السيد احمد -  313

 ابوعلى عوض محمد نادره/ بملك السعيد منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل حسين ابراهيم نجوى -  314

 خليفه عبدالغنى عبدربه كامل/ بملك الحبشى منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيمى موسى السعيد محمد -  315

 الحكيمى موسى السعيد محمد سعيد/ بملك المصنوعات بيع شركة خلف العمومى الشارع العاقوله ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالمطلب كمال عبدالوهاب محمود -  316

 حسين عبدالمطلب كمال عبدالوهاب/ بملك مخلوف الشيخ كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطه محمود سعد رفيق -  317

 هللا فتح خضرجى مسعد فاطمه/ بملك -سعد منيه ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين حمزه عبدالستار صفاء -  318

 ابواسماعيل عبدالفتاح عبدالغفار/ بملك بحرى جبارس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 83264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم عبدالونيس سمير عبدالونيس -  319

 يوسف ابو علي عبدالفتاح يحي/  بملك رياض عبدالمنعم شارع من شبرا - قرقر رفعت المستشار شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على عوض عبدالمنعم محمود -  320

  فرج عبدالمولى عبدالحليم فوزى/ بملك -عقبه سيدى -مفتاح عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 67771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى محمد على اكرامى -  321

/ بملك. ناءسي طور شارع 5 رقم عقار: بعنوان كائن. اللموزين لخدمة سيارات تأجير: بنشاط اخر رئيسي افتتاح -1(ب) ،:   الـتأشير

 .67771 تابع برقم وقيد 6709 برقم اودع. الخيوطي حنفي جابر محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 67771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى محمد على اكرامى -  322

 الخيوطى حنفى جابر محمد/ بملك - سيناء طور شارع 5 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى سعد شوقى عرفه -  323

 هللا خير محمد عبدالحميد عبدالسالم/ بملك السريع الطريق الصغيرة الحبشى منشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير عبدالرؤف فتحى محمود -  324

 النجار محمد وئام/ بملك محمود احمد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالفضيل عبده -  325

 عاشور عبدالوهاب ممدوح/  بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل محمد على حمدى سعيد -  326

 واصل محمد على حمدى/ بملك عقبة سيدى 16 عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عبدالرحمن الدين بهاء -  327

 سيد على عبدالرحمن/ بملك ابوالمطامير دمنهور طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 76292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزلبانى بيومى ابراهيم بيومى ياسر -  328

  اسماعيل ابو السيد عبدالسالم سميحه/  بملك ادمون ارض 52 مصرف خلف الكنفاني شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشر محمد عبدالفتاح برهام احمد -  329

 شرشر محمد عبدالفتاح برهام/ بملك -بحرى جبارس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب عبدالغنى عبدالمجيد لسيدا -  330

 شهاب عبدالغنى عبدالمجيد ياسر/ بملك دنشال قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالرازق نبية اكرم -  331

 بدوى عبدالرازق نبيه سالمه/ بملك اورين كنيسة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 86540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس زيدان زيدان مطاوع ايمان -  332

 رزق ابوالخير على ياسر/ بملك الفرنساوية بحرى بانون عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد موسى السعدنى محمد -  333

 التومى محمد محمد عبدالرازق/ بملك السوق ارض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمود حسن موسى احمد -  334

 سرحان محمود حسن موسي/  بملك عقبه سيدي سرحان عزبه ،:   الـتأشير 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,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 83517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عبدربه سمير غاده -  335

 نصار ابراهيم موسي احالم/  بملك الطفل رعايه شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح عبدالواحد صبرى احمد -  336

 عشيبه محمد احمد انتصار/ بملك اورين ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى السيد فوزى احمد اسامه -  337

 الفقى امين محمد السيد/ بملك غربال ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 83651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم مجدى -  338

 سالم اسماعيل فهمي محمد/ بملك معنيا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 85998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد اسماعيل السيد ابراهيم صباح -  339

 .اسماعيل السيد ابراهيم رمضان/ بملك. يعقوب عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد مبروك السيد محمد -  340

 خليف عبدالمقصود والى زكريا/ بملك ابوالسمحا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 85054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه خميس عيسى امانى -  341

 بدوي سعيد هيثم/  بملك زبيده تبع مظلوم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد نبيه محمد -  342

 زكى حلمى محمد خضر/ بملك لدر شجرة شارع شبرا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى ابراهيم عبدالعزيز غريب -  343

 الشيمى ابراهيم على/ بملك سالم صالح ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم احمد السعيد -  344

 سعد حسن عبداللطيف مسعود/ بملك الرحمانية كفر - كشك عوض عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 73703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه محمد مختار ثريا -  345

  التمساحى احمد سيد محمد شوقى/ بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 85845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم بسيونى صبرى محمد -  346

 بدوي اسماعيل كمال احمد/ بملك دره ابو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ملوخية عبدالحميد محمد شعبان محمد -  347

 مسامير محمد على الحسين/ بملك مسامير على جزارة امام عارف عبدالسالم شارع شبرا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 73703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه محمد مختار ثريا -  348

  التمساحي احمد سيد محمد شوقي/ بملك العنب نكال/  الكائن بويات و حدايد اخر رئيسي افتتاح تم( ب)-1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد احمد سعد نجالء -  349

 بكرى محمد عبدالباسط/ بملك القصر - المكتب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 64309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضفدع على محمد عادل -  350

 ابوحطب حامد عيد رباب/ بملك - دويدار مستجد شارع فالقه كوبرى بعد المينا مساكن بجوار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 79807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالعظيم عادل احمد -  351

 داود محمود صبرى ايهاب/ بملك النافوره الجيش شارع ،:   الـتأشير 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم محمود على -  352

 عبداللطيف زغلول اميمه/ بملك التوفيقية ناحية ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى ابوشبانه محمد عبدالحكيم عزيزه -  353

 الرومى عوض السعيد هشام/ بملك افالقه الرومى عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم على محمد عبدالرازق -  354

 عبدربه ابراهيم ابراهيم فؤاد/ بملك الشرقى الضهرية قرية مدخل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا زهدى عبدالمطلب نجاح -  355

 حاتم عبدالعزيز على راغب/ بملك - الحوته ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 79807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالعظيم عادل احمد -  356

 ايهاب/ بملك دمنهور - النافوره - الجيش شارع كائن محمول وخدمات كهربائيه اجهزه تجارة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 79807 تابع برقم وقيد 6799 برقم اودع غزاوى داود محمود صبرى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 64309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضفدع علي محمد عادل -  357

 رباب/ بملك دويدار مستجد شارع فالقه كوبرى بعد المينا مساكن كائن طحينه مصنع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 64309 تابع برقم وقيد 6790 برقم اودع ابوحطب حامد عيد

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالوهاب محمد احمد محمد -  358

 الديب عبدالرحمن حمدى محمد/ كبمل بطيئه سيراميك خلف عبدالناصر جمال شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 86573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات زيوت لبيع الشناوى -الشناوى حامد الشناوى رئيسه -  359

 طلبه مصطفى عباس محمد/ بملك دمنهور ابوالمطامير طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عامر حسن محمود فتحى -  360

 الديب عامر حسن محمود/ بملك -فزاره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى هنداوى متولى محمد -  361

 جنيدى احمد محى فايزه/ بملك الضهرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 86572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكاتوشى على زكريا شريف -  362

 زكريا شريف/ بملك افالقه منشية الكورنيش لشارع والموازى الجديد 10 شارع الصحابه مسجد خلف افالقه كوبرى ،:   الـتأشير

  البكاتوشى على

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 84083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيوه علي محمد احمد -  1

 عمومية مقاوالت مكتب

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 71381   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، سعيد على مجدى محمد -  2

 النشاط لهذا الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما ومثلجات ماكوالت وبيع وتحضير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعير حسن فوزى نصر محمود -  3

 الزراعيه الصوب لزوم والوميتال واالت ومعدات ومياه بناء مواد توريدات مكتب:  التأشير



 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

 تاريخ وفي 82094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بالل محمد عادل محمد) المتكامله والخدمات العموميه للمقاوالت بالل -  4

 (والنظافه والزراعه الصيانه) المتكامله والخدمات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 82094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد عادل محمد -  5

 (والنظافه والزراعه الصيانه) المتكامله والخدمات

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 82154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالغنى سعد محمد -  6

 حبوب

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 72068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد يوسف مصطفى محمد فتحى -  7

 االعالف اضافات و:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 85606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهانى عمر محمود على ابوالنصر على -  8

 االنشاءات العمال والتوريدات هندسية واستشارات عمومية مقاوالت:  التأشير وصف

 سبق  ، فرد تاجر ،(  ابوهانى عمر محمود على ابوالنصر على)  الهندسية واالستشارات العمومية للمقاوالت النصر مكتب -  9

 والتوريدات هندسية واستشارات عمومية مقاوالت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 85606   برقم قيده

 االنشاءات العمال

,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 66851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  10

 سيارات تموين محطه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 74926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العروسى احمد حسين احمد -  11

 بناء مواد وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 80513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعيتر مبروك سليمان هندى محمد -  12

 .الطعام ملح عدا فيما يدوي غذائيه مواد تعبئه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 76188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصه نصر محمد على كريم -  13

 غذائيه مواد بيع/ الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 80726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسين محمودابراهيم -  14

 موبيليا و شباك و باب نجاره ورشه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 80726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسين محمودابراهيم -  15

 موبيليا و شباك و باب نجاره ورشه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 80492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالعظيم احمد بهاء -  16

 والداجنى الحيوانى االنتاج مستلزمات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 76188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصه نصر محمد على كريم -  17

 غذائيه مواد ثالجة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 79378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب على اسماعيل محمد -  18

 غالل طحين وماكينة ارز فراكة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 73774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى زكى عبدالمنعم يوسف -  19

 الطعام ملح عدا فيما الزراعيه والحاصالت الغذائيه المواد والتغليف التعبئه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 67193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى مرسى محمد خالد -  20

 ومبرده مجمده ودواجن لحوم:  التأشير



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 83463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى عبدالونيس احمد يونس -  21

 مذيبات وصناعه وتعبئه وبويات حدايد:  التأشير

22  - V (نصره محمد احمد السوسي محمد احمد )، تعديل تم20191015 تاريخ وفي 72762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر 

 شوب كوفي:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 72762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصره محمد احمد السوسى محمد احمد -  23

 شوب كوفي:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 85927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالسالم كامل ناجى -  24

 حلوى تصنيع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 85378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرارة ابراهيم محمد محفوظ رضا -  25

 بها المسموح حدود في القوانين و للوائح طبقا االستيراد و التصدير عموم:  التأشير وصف

 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم)  الزراعية الحاصالت لتصدير راجبكو -  26

 الزراعية الحاصالت وتوريد واستيراد تصدير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي

 تعديل تم20191017 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم(  راجبكو)  -  27

 الزراعية الحاصالت وتوريد واستيراد تصدير:  التأشير وصف,  النشاط

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم) الزراعيه الحاصالت وتصدير لتجاره راجبكو -  28

 الزراعية الحاصالت وتوريد واستيراد تصدير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 73641

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوي عبدالرحمن زكى رجب اسالم -الزراعية الحاصالت واستيراد وتصدير للتجاره راجبكو -  29

 الزراعية الحاصالت وتوريد واستيراد تصدير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 73641   برقم

,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم -  30

 الزراعية الحاصالت وتوريد واستيراد تصدير:  التأشير وصف

 تعديل تم20191017 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  راجبكو)  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم -  31

 الزراعية الحاصالت وتوريد واستيراد تصدير:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 65479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى حسن ابراهيم حازم -  32

 الهندسيه والتوكيالت الهندسيه والسلع والجرارات زراعيه االت غيار قطع تجارة:  التأشير

 تعديل تم20191020 تاريخ وفي 65479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندسيه التوكيالت - الشيمى حسن ابراهيم حازم -  33

 الهندسيه والتوكيالت الهندسيه والسلع والجرارات زراعيه االت غيار قطع تجارة:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 82722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود خميس محمد مؤمن -  34

 العسكريه المالبس فيماعدا جاهزه مالبس:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 73262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد -  35

 تصدير و استيراد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 73922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد منصور على -  36

 عامة مقاوالت و

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 84523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود اسماعيل زيد ابو -  37

 محمول بيع:  التأشير



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 73262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد -  38

 زراعيه االت بيع:  التأشير

 تاريخ وفي 73262   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ،(  هيكل عبدالرحمن عبدالمولى احمد)  والتصدير لالستيراد هيكل -  39

 زراعيه االت بيع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 86305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبطان سعيد عطية عزت -  40

 واركان ستائر وتصميم تصنيع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 74932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن عبدالعزيز مرعى رياض -  41

 جزاره:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 52043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالهادى محمد -  42

 العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة مالبس:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 75154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود على احمد محمود -  43

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه ومالبس تجاريه وتوكيالت وتصدير استيراد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 65767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش فتحي شحاته فاطمه -  44

 النشاط لهذا الالزمه التراخيص علي الحصول بعد و االنترنت خدمات عدا فيما تعليميه وسائل توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 80971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى السيد مرعى فرحات -  45

 (بالستيك) المنزليه االدوات لتصنيع ومصنع:  التأشير

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  راجبكو)  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم -  46

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة عدا فيما الزراعية الحاصالت وتوريد والتصدير االستيراد عموم:  التأشير وصف,  النشاط

 .والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك، المنظمة واللوائح للقوانين طبقا وذلك

,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم -  47

 طبقا وذلك 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة عدا فيما الزراعية الحاصالت وتوريد والتصدير االستيراد عموم:  التأشير وصف

 .والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك، المنظمة واللوائح للقوانين

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوي عبدالرحمن زكى رجب اسالم -الزراعية الحاصالت واستيراد وتصدير للتجاره راجبكو -  48

 الزراعية الحاصالت وتوريد والتصدير االستيراد عموم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 73641   برقم

 الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك، المنظمة واللوائح للقوانين طبقا وذلك 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة عدا فيما

 .والواردات

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم) الزراعيه الحاصالت وتصدير لتجاره راجبكو -  49

 فيما الزراعية الحاصالت وتوريد والتصدير االستيراد عموم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 73641

 الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك، المنظمة واللوائح للقوانين طبقا وذلك 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة عدا

 .والواردات

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم(  راجبكو)  -  50

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة عدا فيما الزراعية الحاصالت وتوريد والتصدير االستيراد عموم:  التأشير وصف,  النشاط

 .والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك، المنظمة واللوائح للقوانين طبقا وذلك

 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  القالوى عبدالرحمن زكى رجب اسالم)  الزراعية الحاصالت لتصدير راجبكو -  51

 عدا فيما الزراعية الحاصالت وتوريد والتصدير االستيراد عموم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي

 .والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك، المنظمة واللوائح للقوانين طبقا وذلك 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 73703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه مدمح مختار ثريا -  52

 صحية ادوات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 76998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السيد محمود رمضان -  53

 الى بلدى مخبز:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 73321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلوله السيد عبدالعزيز محمد -  54

 مصاعد وتوريد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 73321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلوله السيد عبدالعزيز محمد -  55

 مصاعد وتوريد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 85255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه محمد السيد محمد مروه -  56

 صحيه وادوات وبورسلين سيراميك معرض:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 78688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر عبدالسالم رمضان محمد -  57

 التصدير وعموم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 83517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عبدربه سمير غاده -  58

 معمار ادوات و يدويه عدد بيع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 85998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد اسماعيل السيد ابراهيم صباح -  59

 بقاله:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 69120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعبوب حسن خليل احمد محمد -  60

 التصدير و االستيراد و المعادن تشكيل و لحام و حداده ورشه:  التأشير

 69120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( جعبوب حسن خليل احمد محمد) والتصدير واالستيراد المعادن لتشكيل جعبوب -  61

 التصدير و االستيراد و المعادن تشكيل و لحام و حداده ورشه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي

 Gaaboub fabrication and( )جعبوب حسن خليل احمد محمد) والتصدير واالستيراد المعادن لتشكيل جعبوب -  62

welding )، و حداده ورشه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 69120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر 

 التصدير و االستيراد و المعادن تشكيل و لحام

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 84083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيوه علي محمد احمد -  1

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 67293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود رمضان محمد عبده محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم لطفى سعد محمود -  3

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسين مرسى عبدالهادى جمال اميره -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش الزين محمد ىخير محمد دينار -  5

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 86398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج اسماعيل محروص سعد عبدالاله -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى محمد حامد رافت محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 86348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى السيد حسن احمد سعيد حسن -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اغا حسين محمد عديله -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد محمد هشام بسمه -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر رجب محمد رجب -  11

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 85645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش سليمان عبدالحكم يونس ايمن -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرواش سليمان اسماعيل مسعد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى هنداوى متولى محمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس محمد محمد يحيى -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار شوقى رضا ايمن -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكاتوشى على زكريا شريف -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد مدين محمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر شحاته السعيد سلوى -  19

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمعه معتمد الدين نور -  20

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد -  21

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامط مصطفى هللا فتح عوض السيد -  22

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم محمود على -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبده محمد ابراهيم -  24

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد محمد محمود مدحت -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 86503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيصل عبدهللا فاروق عبدهللا -  26

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالحميد مفتاح طارق -  27

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالجواد صالح رضا -  28

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 86347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور اسماعيل عبدالعال احمد عالء -  29

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالمقصود عبدالسالم ايمان -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم سعد عاطف احمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل شريف احمد -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى السيد فوزى احمد اسامه -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درباله بسيونى محمد بسيونى -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ختعن محمد عمر عبدهللا -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى عبدالجيد السيد احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل حسين ابراهيم نجوى -  37

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد عبده السعيد عبده -  38

 خاص: التأشير وصف

 وفي 86374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت الهنسية لالعمال الخولى -الخولى محسن الدسوقى السيد محمود -  39

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنطوش عبدالرازق محمد محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 86504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد محمد ربيع مدحت -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى ابراهيم عبدالعزيز غريب -  42

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنهورى عطيه عبدالحميد زهير احمد -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى اسماعيل السيد صبحى -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه  ابراهيم مسعد احمد -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عطية سليمان سعد السيد -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالغنى ممدوح احمد -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد حسان سليمان حسان محمد -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالمجيد عبدهللا السيد -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سابق رمضان فتحى صفاء -  50

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غضابى عاشور عبدالشافى صدقى عادل -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على حسين -  52

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخطوه عبدالحميد صبحى عبدالحميد -  53

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه عبدالمقصود محمدى خميس -  54

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان بطرس بخيت سعد -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى احمد عبدالفتاح احمد -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ يوف 86401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد قطب احمد -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 84898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى على محمد محمود -  58

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير عبدالرؤف فتحى محمود -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد زايد محمد -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القسطاوى عبدالظاهر السيد هدى -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد محمد رضا -  62

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى ابوشبانه محمد عبدالحكيم عزيزه -  63

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 78233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد هللا فتح ابراهيم -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالفضيل عبده -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر على عبدالعظيم صالح عوض -  66

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمح على على هيثم -  67

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 86507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد على زكريا وفاء -  68

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 82121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام بسيونى محمد الشاذلى عبدالحميد -  69

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعيتر عبدالعاطى حسانين حسين عبدالعاطى -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قميحه احمد محمد احمد حمدى -  71

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين حمزه عبدالستار صفاء -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين سالمه -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى عبدالعزيز صبرى محمد -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصماد محمد محمود محمد -  75

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى كمال احمد محمد -  76

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم سالم محمود حسام -  77

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 60060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده محمد احمد/ د صيدلية -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد عبدالجواد محمد -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤف الشرقاوى نتعى محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر احمد عبدالجليل ياسر -  81

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 69210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى الغنى عبد محمد عمرو -  82

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 86472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السوسى مسعد احمد/  د صيدلية -  83

 خاص: لتأشيرا وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم مدين احمد محمود صباح -  84

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالمجيد احمد عبدالمجيد احمد -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 79807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالعظيم عادل احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عطوان على أباالحسن حسام -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم عبدالحكيم اسالم -  88

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على عوض عبدالمنعم محمود -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 71306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالوهاب محمد محمود -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ابراهيم مجدى دعاء -  91

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد المجيد عبد حسن عادل -  92

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوفى ابوحسن عوض عبدالوهاب احمد -  93

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرمه عبدالسالم محمد فاتن -  94

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى محمود عبدالفتاح محمود عباس فتحى -  95

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 86350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالال عبدالفتاح عبدالمقصود ساره -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون عطيه يحى طارق -  97

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى عبدالمجيد كمال اسالم -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليمى مصطفى محمد محمد اسالم -  99

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل زكى عرفان ابراهيم -  100

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده عبدالحليم احمد بدرية -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعت يوسف عبدالفتاح زينب -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش محمد حمدى عبدالغنى -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور ابراهيم حمدى منى -  104

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم محمد محمد شيماء -  105

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 86399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمقصود محمد عبده سامية -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  شركةال نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 86402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى محمد حسن خضرة -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج كامل عصام عمرو -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيشه ابراهيم يسرى محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره فوزى جمال اميره -  110

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف درويش عبداللطيف هناء -  111

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور على عبدالحليم احمد ايمان -  112

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد بدر االء -  113

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ملوخية عبدالحميد محمد شعبان محمد -  114

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمح داود داود عادل محمد -  115

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 73703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه محمد مختار ثريا -  116

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى محمد السيد سعد -  117

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسوده عبدالعال عبدالسالم محمد سمير -  118

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى محمد السيد سعد مها -  119

 خاص: رالتأشي

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عبدالرحمن الدين بهاء -  120

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالمقصود بسيونى عبدالمقصود -  121

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صابر محمد صابر امل -  122

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 82687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد عابد -  123

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 69041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش ناجى محمود رفاعى محمود -  124

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا زهدى عبدالمطلب نجاح -  125

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواقى عبده حسين بسيونى -  126

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد ابراهيم هللا فتح -  127

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالنبى ابراهيم -  128

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عبدالوهاب السيد خالد -  129

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا السيد كمال محمد -  130

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر السيد على محمد على -  131

 خاص: أشيرالت

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد عبدالعال مهدى جالل هشام -  132

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسوسى محمد عبدالمجيد محمد محمد -  133

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 86498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمد عبدالعظيم جمعه كمال -  134

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر عبدالفتاح عادل عبدالفتاح -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى سعد شوقى عرفه -  136

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول ابراهيم محمد ثريا -  137

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبين محمد خالد عمر -  138

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 86400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى السيد ابراهيم احمد -  139

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 68449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد عطا محمد -  140

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس اليمانى عبداللطيف احمد -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 67771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى محمد على اكرامى -  142

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم حميده رمضان حسنى -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 57171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه صفاء/ د صيدليه -  144

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البانوبى خليل امين عالء -  145

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 64309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضفدع على محمد عادل -  146

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عبدالرحمن صابر محمد -  147

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد احمد حموده مصطفى -  148

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى عبدالرازق عرفه محمد حسام -  149

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20191002 تاريخ وفي 86342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وتصدير لالستيراد مرعى - مرعى عباده على يوسف -  150

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعير حسن فوزى نصر محمود -  151

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد امين -  152

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا حارس على عبدالفتاح على -  153

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباوى ابراهيم على عاطف -  154

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم احمد السعيد -  155

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عبدالعزيز على سمير عماد -  156

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 86351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى رشدى ثروت وائل -  157

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغرتى محمد محمد ابوزيد رمضان -  158

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع عطيه السيد احمد -  159

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكر عبدالصمد السيد احمد بسام -  160

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد على دعاء -  161

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 86352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمود صبرى محمود -  162

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 82777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد ابراهيم عبدالباعث معتز -  163

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 73332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد عبدالحليم احمد -  164

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى على محمد محمد سامى -  165

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصقعان احمد طه محمد طاهر -  166

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القمحاوى عبدالمعطى عيد محمد -  167

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراعى يوسف محمود احمد -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد القاسى طلب ناجح -  169

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد مداح سعد نجالء -  170

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 85384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى شحاته احمد عبدالمنعم محمد وافى -  171

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 86505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساخي زكي رفيق عبله -  172

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه فؤاد حامد محمد -  173

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 86349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحزيمه على احمد ابراهيم سحر -  174

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالحليم سعيد محمد على -  175

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالستار ناجى نها -  176

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد مبروك السيد محمد -  177

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرعلى محمد صالح عبير -  178

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 74702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى ابراهيم محمد محمود -  179

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد نبيه محمد -  180

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمد لطفى محمود الدين صالح -  181

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيمى موسى دالسعي محمد -  182

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالمطلب كمال عبدالوهاب محمود -  183

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى عبدالرازق احمد رمضان احمد -  184

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسون حلمى عباده محمد -  185

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 85891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى حسن السيد عماد -  186

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد عزت سامح -  187

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا رجب رمضان منى -  188

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطه محمود سعد رفيق -  189

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد هندى رمضان -  190

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حجازى محمد سعيد تامر -  191

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا خيرى شاكر محمد -  192

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماحى محمود محمد نعيم عمار -  193

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوورده محمد بسيونى المنسى وائل -  194

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فضل ناجى فتحى سونه -  195

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حماده شعبان فيفى -  196

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد نجيب نجالء -  197

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رمضان محمد السعيد رانيا -  198

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 78756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى خضر محمد محمد مدحت -  199

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البخشوان محمد ابراهيم صبحى -  200

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب عبدالغنى عبدالمجيد السيد -  201

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمد عثمان محمد -  202

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 78570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف على محمود على -  203

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 86508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد عبده مدحت -  204

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق انصارى رمضان انصارى السيد -  205

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالعزيز وليد -  206

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالرازق نبية اكرم -  207

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سعد محمود محمود محمد -  208

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمود حسن موسى احمد -  209

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى على محمد راضى احمد -  210

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد موسى السعدنى محمد -  211

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 86506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهالله محمد يونس خالد -  212

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد السعيد احمد -  213

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 71047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس الشحات محمود مسعد -  214

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 86461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زربية السعيد سعد السعيد -  215

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم خليفه السعيد غنيم مصطفى -  216

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قميحه احمد محمد احمد محمد -  217

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد -  218

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالسالم منير محمد -  219

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 ختاري وفي 86540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس زيدان زيدان مطاوع ايمان -  220

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالمجيد محمد محمد بدوى -  221

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخوالقه ابراهيم عادل محمد -  222

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد حسن دولت -  223

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد محمد محمد بكر حسام -  224

 خاص: التأشير وصف
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 69 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد جابر سومية -  225

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالرؤف عبدالفتاح خالد -  226

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود عبدالرحمن -  227

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى على حموده حسان انهام -  228

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالقادر عبدالمولى السيد صبرية -  229

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فريد سمير امال -  230

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالوهاب محمد احمد محمد -  231

 خاص: التأشير وصف, 

 تاريخ وفي 86573   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، السيارات زيوت لبيع الشناوى -الشناوى حامد الشناوى رئيسه -  232

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضاهر ابو كامل احمد نصر محمد -  233

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل محمد على حمدى سعيد -  234

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حاتم محمد كمال حاتم -  235

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشناف هللا فضل عوض رضا -  236

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم على محمد عبدالرازق -  237

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوسه عبدالحميد على مسعد احمد -  238

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر احمد محمد السيد -  239

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمود اسماعيل محمود احمد -  240

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب عبدالمنعم صباح عبدالمنعم -  241

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 86502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده مصطفى مبروك على -  242

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود درويش عبدالهادى درويش -  243

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاقوله النجيلى احمد عبدالمنعم احمد -  244

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 86397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود عبده على عبدهللا -  245

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح عبدالواحد صبرى احمد -  246

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى يونس فتحى فارس -  247

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعاصى على ابراهيم على -  248

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 86547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشر محمد عبدالفتاح برهام احمد -  249

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 86546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رفعت راضى محمد -  250

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالعال ابراهيم فتحى سامية -  251

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 86336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود فرج عبدالمنعم عاطف -  252

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى فتحى اسماعيل نبيلة -  253

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 86380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر اسماعيل نبيل نورهان -  254

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 86562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عامر حسن محمود فتحى -  255

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد/  الدكتور صيدليه -  256

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 86422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد احمد حمزه مؤمن -  257

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عطية حسنى عمرو -  258

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 86467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  259

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 80088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا اسماعيل محمد منال -  260

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمكارم منصور السيد عرفه -  261

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 86456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يوسف السيد محمود -  262

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 86500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد محمد محمد -  263

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 86501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارة عبدهللا عمرو هادى -  264

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 79782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب حامد حمدى عالء -  265

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 86513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالمعطى السيد ازهار -  266

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكاتوشى مرسى محمد حمدى محمد -  267

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رفعت محمد معتز احمد -  268

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 84083   برقم قيده سبق  ، تاجر ، نبيوه علي محمد احمد -  1

 افراد

,   القانونى الكيان تعديل تم20191001 تاريخ وفي 75001   برقم قيده سبق  ، تاجر ، زعير حسن فوزى نصر محمود -  2

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   التجميل لمستحضرات مصر فوجى: الى 69071 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   نبيوه علي محمد احمد: الى 84083 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  2

   يوجد ال: الى 84083 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  3

   زعير حسن فوزى نصر محمود: الى 75001 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  4

   يوجد ال: الى 75001 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  5

 والخدمات العموميه للمقاوالت بالل: الى 82094 برقم لمقيدةا الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  6

 (  بالل محمد عادل محمد) المتكامله

 ابوالعنين مسعد)  االعالف لتجاره زرد: الى 75044 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  7

 (  زرد السيد

 العمومية للمقاوالت النصر مكتب: الى 85606 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   ابوهانى عمر محمود على ابوالنصر على)  الهندسية واالستشارات

   للتصدير جيتس كواليتى: الى 78744 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  9

 العامه للمقاوالت جلوبل مكتب: الى 74926 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  10

   البناء مواد وتوريدات

 الحيواني االنتاج لمستلزمات الند جرين: الى 80492 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  11

   والداجني

   التوريدات و النقل لمقاوالت الوطنيه: الى 86229 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  12

 الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه الدكتور: الى 73774 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  13

   الزراعيه والحاصالت

   للمفروشات االماني مصنع: الى 79623 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  14

   والتصدير لالستيراد العالميه: الى 63779 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  15

   للحلوى ديسباسيتو: الى 85927 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  16

 Pure) واالستيراد للتصدير فودز بيور: الى 85378 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  17

Foods For exporting & importing   ) 

   يوجد ال: الى 72762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل تأشيرال تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  18

 محمد احمد السوسي محمد احمد) V: الى 72762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  19

 (  نصره

   Break Time/تايم بريك: الى 85029 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  20

 الحاصالت وتبريد لحفظ بروفشنل: الى 69041 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  21

   الزراعيه

 الحاصالت وتعبئه لفرز بروفشنل: الى 69041 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  22

   الزراعيه

   ار بى اس: الى 86349 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الصفوه: الى 81388 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  24

 واستيراد وتصدير للتجاره راجبكو: الى 73641 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  25

   القالوي عبدالرحمن زكى رجب اسالم -الزراعية الحاصالت

   حجازى مصطفى عرفه ابراهيم: الى 40004 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  26

   للبالستيك بلس العالميه مصنع: الى 71306 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  27

   االعالف لتصنيع الفهد مصنع: الى 74702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  28

   الشيمى حسن ابراهيم حازم: الى 65479 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  29

   الهندسيه التوكيالت: الى 65479 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  30

   دريم وايت: الى 82722 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  31

   التعليميه الوسائل لتوريدات اطفالنا عالم: الى 65767 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  32

 والتصدير لالستيراد االماراتى المكتب: الى 75154 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  33

   الجاهزه سوالمالب التجاريه والتوكيالت

   stars 5 ستارز فايف: الى 80971 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  34

 حسن ابراهيم عبدالرازق سماح/ص0د: الى 60000 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  35

   ابوعاصى

 العموميه للتوريدات االيطالية: الى 73321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191029:  تاريخ فى  ،  -  36

 .  المصاعد وتوريدات العموميه والمقاوالت

 والبورسلين للسيراميك المتوكل: الى 85255 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191029:  تاريخ فى  ،  -  37

 .  الصحيه واالدوات

   الخواجه: الى 86076 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  38

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 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  

 

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   42800:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكته و  السالم عبد الوهاب عبد محمد احمد   - 1

 وتصيتها الشركة حل تم 2019 لسنة هـ 1246 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبيه شريك كل واستلم نهائيا

 تاريخ وفى ،   45072:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الزلبانى السيد نعيم خلفاء وشركاه الزلبانى السيد نعيم  ياسر   - 2

 2006/2/20 بتاريخ ب 686 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191008

 وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس حماده كوم توثيق

 الشركة قبل وماعليه بماله

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   78284:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الشهاوى محمد زكريا محمد شركة   - 3

 يمحى وبذلك الجديده القاهره اول قسم محفوظ نجيب شارع أ225 الى الشركة مقر لنقل وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 القيد

   20191013 تاريخ وفى ،   57936:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عبدالرحيم عنبر عبدالمهدى السيد شركه   - 4

 شبراخيت توثيق 2006/3/26 بتاريخ ج 611 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيته الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس

 الشركة

 شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   44259:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عثمان فرج مهنى شركه   - 5

 له وليس المطامير ابو بتوثيق 2018/7/31 بتاريخ/ أ 1377 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 .الشركة قبل عليه وما له بما وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا لتصفيتها الشركة حل تم. مشهرعنه وغير مسجل ملخص

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   28193:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته العبد محمود السيد شركه   - 6

 عنه مشهر و االبتدائيه دمنهور محكمه الشركات عقود و 2019 لسنه 192 برقم مسجل و ملخص عرفي فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركه قبل عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركه فسخ - اوال:  بشركه االتي تم

 تاريخ وفى ،   28193:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(  العبد محمود السيد خلفاء) وشركاها الزرقا محمود اعتماد شركه   - 7

 محكمه الشركات عقود و 2019 لسنه 192 برقم مسجل و ملخص عرفي فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191030

 بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركه فسخ - اوال:  بشركه االتي تم عنه مشهر و االبتدائيه دمنهور

 الشركه قبل عليه ما و له



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   28193:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته العبد محمود السيد شركه   - 8

 عنه مشهر و االبتدائيه دمنهور محكمه الشركات عقود و 2019 لسنه 192 برقم مسجل و ملخص عرفي فسخ عقد بموجب  السجل

 الشركه قبل عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركه فسخ - اوال:  بشركه االتي تم

 تاريخ وفى ،   28193:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(  العبد محمود السيد خلفاء) وشركاها الزرقا محمود اعتماد شركه   - 9

 محكمه الشركات عقود و 2019 لسنه 192 برقم مسجل و ملخص عرفي فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191030

 بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركه فسخ - اوال:  بشركه االتي تم عنه مشهر و االبتدائيه دمنهور

 الشركه قبل عليه ما و له

 تم   20191031 تاريخ وفى ،   52008:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الزغبى محمد نظيم عبدالنبى شركة   - 10

 تم عنه ومشهر دمنهور شركات عقود 2019 لسنة 193 برقم مسجل ملخصه عرفى الشركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل

 تم   20191031 تاريخ وفى ،   61442:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه العزالي خميس محمد خميس   - 11

 مسجل ملخص له وليس دمنهور توثيق 2006 لسنة و 2172 برقم توقيعاته على مصدق فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 62096، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية{ وشركاه عبيده عوض رافت شركه}  للبصريات عبيده -  1

  جنيه  1000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191002،

 20191002،   تاريخ وفي 62096، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله/  شركه -  2

  جنيه  1000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 20191002،   تاريخ وفي 62096، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبيده عبيده عوض رافت -  3

  جنيه  1000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191008،   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح -  4

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

 تم 20191008،   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه قنطوش احمد المقصود عبد محمد شركه -  5

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

 تم 20191008،   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح شركة -  6

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

   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته العسكرى يوسف حاتم سعيد الدين بهاء شركة -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191008،

   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية عامر حسن شعبان وماهر قنطوش احمد المقصود عبد محمد -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191008،

 تعديل تم 20191008،   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح -  9

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20191008،   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه قنطوش احمد المقصود عبد محمد شركه -  10

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

 20191008،   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح شركة -  11

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته العسكرى يوسف حاتم سعيد الدين بهاء شركة -  12

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191008،

   تاريخ وفي 51725، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عامر حسن شعبان وماهر قنطوش احمد المقصود عبد محمد -  13

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191008،

 رأس تعديل تم 20191027،   تاريخ وفي 56194، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العبد داود محسن شركه -  14

  جنيه  11000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 78284    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشهاوى محمد زكريا محمد شركة -  1

 الجديده القاهره اول قسم محفوظ نجيب شارع أ 225 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لدى والتصنيع االعالف واضافات البيطريه االدويه وتوزيع تجاره  تضامن شركة ، وشركائها مصطفى رجب فرج امانى -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 85158   برقم قيدها سبق  ، الغير

 تاريخ وفي 56194   برقم قيدها سبق  ، كامل الى بلدى مخبز  بسيطة توصية ، وشركاه العبد داود محسن شركه -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبيده عوض رافت: الى 62096 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عبيده

 محمد الصغير محمد: الى 77538 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191028:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكيه الرب جاد

 محمد الصغير محمد: الى 77538 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191028:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكيه الرب جاد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20191002:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبيده عبيده عوض رافت -  1

62096 

   برقم    20191002:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبيده عبيده عوض رافت -  2

62096 

   برقم    20191002:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبيده عبيده عوض رافت -  3

62096 

    20191002:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله -  4

 62096   برقم

    20191002:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله -  5

 62096   برقم

    20191002:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله -  6

 62096   برقم

 ، بمفرده الشركه عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبيده عبيده عوض رافت -  7

 62096   برقم    20191002:  تاريخ

 ، بمفرده الشركه عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبيده عبيده عوض رافت -  8

 62096   برقم    20191002:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، بمفرده الشركه عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبيده عبيده عوض رافت -  9

 62096   برقم    20191002:  تاريخ

 الشركه عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله -  10

 62096   برقم    20191002:  تاريخ ، بمفرده

 الشركه عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله -  11

 62096   برقم    20191002:  تاريخ ، بمفرده

 كهالشر عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  ناصف عبدالجواد عبدالستار نهله -  12

 62096   برقم    20191002:  تاريخ ، بمفرده

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  13

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  14

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  15

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  16

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  17

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  18

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

:  تاريخ ، حقوقه كافة المهاست بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  19

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  20

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  21

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  22

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  23

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  24

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  25

 77538   برقم    20191028



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  26

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  نمتضام شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  27

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  28

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  29

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  30

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  31

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  32

 77538   برقم    20191028

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  33

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  34

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  35

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  36

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  37

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  38

 77538   برقم    20191028

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  39
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 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  41

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  42

 77538   برقم    20191028:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  43

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  44

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  45

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  46

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  47

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  48
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 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  49
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 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  50

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، حقوقه

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  51

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  52
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:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  53
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:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد لشركةا من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  54
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:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  55

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  56

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  57

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  58

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  59

 77538   برقم    20191028



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  60

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  61

 77538   برقم    20191028

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  62
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:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  63
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:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  64

 77538   برقم    20191028

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  65

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  66

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  67

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  68

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  69
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:  تاريخ ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  70
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 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  71
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 كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  72
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 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  73

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  74
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 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  75

 77538   برقم    20191028:  تاريخ

 ، حقوقه كافة استالمه بعد الشركة من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  76

 77538   برقم    20191028:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  77

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  78

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  79

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  80

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  81

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات ميعوج الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  82

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  83

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  84

 والهيئه الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير

 على المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  85

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  86

 والهيئه الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير

 على المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  87

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك فةكا امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  88

 والهيئه الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير

 على المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  89

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028 : تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  90

 والهيئه الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير

 على المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  91

 الحره والمناطق لالستثمار العامه هوالهيئ االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  92

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  93

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  94

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه اتالحساب على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  95

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  منمتضا شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  96

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  97

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع اليهالم للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  98

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  99

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات لعامها والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  100

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه هالمدين الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  101

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 الجهات جميع امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  102

 الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية

 المصادقه وحق الحسابات فتح فى  البنوك فةكا امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه

 عقود على والتوقيع الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  103

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  104

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  105

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات فةكا واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  106

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  107

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام والتوقيع الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع

 امام وذلك منفردا   والتوقيع االدارة حق وله  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  108

 لالستثمار العامه والهيئه االجتماعيه للتامينات العامه والهيئه السياحه وزارة االخص وعلى حكومية والغير الحكومية الجهات جميع

 الحسابات فتح فى  البنوك كافة امام وقيعوالت الجمارك ومصلحة المرور ادارات وجميع الماليه للرقابه العامه والهيئه الحره والمناطق

 الضمان خطابات كافة واصدار المصرفيه االعمال وكافة الشيكات على والتوقيع والدائنه المدينه الحسابات على المصادقه وحق

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، االئتمانيه والتسهيالت االقتراض عقود على والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  109

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  110

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  111

 والسيارات واالراضى العقاريه ممتلكاتهاو الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  112

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  113

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  امنمتض شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  114

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  115

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  116

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   رقمب    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  117

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  118

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  119

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  120

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  زياده عطية محمد عطية -  121

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  زياده عطية محمد عطية -  122

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  123

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى بنوكال كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  124

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  الجندى السيد حسن محمد -  125

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  126

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  ىالجند السيد حسن محمد -  127

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  128

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  129

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة اسمب والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  130

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  131

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  132

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت
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 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 مصر جمهورية فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  الجندى السيد حسن محمد -  134

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  135

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد جادالرب محمد الصغير محمد/  انضمام -  136

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية فى

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  137

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  138

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  139

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

 فى البنوك كافة امام الشركة عن الرهن وعقود  متضامن شريك  تضامن شركة  عبداللطيف احمد عبداللطيف عيد/ انضمام -  140

 والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على والتوقيع العربيه مصر جمهورية

 77538   برقم    20191028:  تاريخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   
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    20191008:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح -  1
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    20191008:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قنطوش احمد المقصود عبد محمد شركه -  2
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:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح شركة -  3
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:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته العسكرى يوسف حاتم سعيد الدين بهاء شركة -  4
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 51725   برقم    20191008

    20191008:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح -  6

 51725   برقم

    20191008:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه قنطوش احمد المقصود عبد محمد شركه -  7
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    20191008:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته قنطوش عبدالمقصود محمد صالح شركة -  8
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:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن ةشرك  وشريكته العسكرى يوسف حاتم سعيد الدين بهاء شركة -  9

 51725   برقم    20191008

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  عامر حسن شعبان وماهر قنطوش احمد المقصود عبد محمد -  10

 51725   برقم    20191008

   برقم    20191027:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه العبد داود محسن شركه -  11
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   برقم    20191028:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  12
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    20191028:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  13

 77538   برقم

   برقم    20191028:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيه الرب جاد محمد الصغير محمد -  14

77538 

    20191028:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  15
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   برقم    20191028:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  16

77538 

    20191028:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  17

 77538   برقم

   برقم    20191028:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه الرب جاد محمد الصغير محمد -  18

77538 

    20191028:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكيه العسكرى ابراهيم زغلول نجيب -  19

 77538   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 73619   برقم    20191001:  تاريخ ، 6069  2019/6/11-ح  عثمان احمد كمال نبية -  1

 70782   برقم    20191001:  تاريخ ، 6095  2016/10/30 - ج  هللا نعمة فتحى نبيل ايمان -  2

 68775   برقم    20191001:  تاريخ ، 6092  2019/10/11-ج  عوض عبدالجواد عوض عصمت -  3

 70721   برقم    20191001:  تاريخ ، 6090  2016/10/13-ج  الليثى محمود حسن محمود -  4

 74026   برقم    20191001:  تاريخ ، 6074  2019/10/28 - ج  حجازى يوسف صابر الرجال عز -  5

 44611   برقم    20191001:  تاريخ ، 6077  2019/4/20 - ج  المصرى ابراهيم ابراهيم -  6

 71381   برقم    20191001:  تاريخ ، 6096  2017/04/22 - ج  سعيد على مجدى محمد -  7

 70955   برقم    20191001:  تاريخ ، 6091  2017/01/02-ج  كشك محمد درويش عبير -  8

 68331   برقم    20191001:  تاريخ ، 6086  2014/03/10 - ج  خالف محمد على شاكر -  9
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 44404   برقم    20191028:  تاريخ ، 6687  2017/10/11-ج  وشريكه خالد يونس عثمان شركه -  46
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