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 معرض عن 28123 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم دسوقي محمد مصطفي -  1

 ابراهيم دسوقي محمد/  بملك السعرانية - سعيد بور شارع:  بجهة ، وتحف نجف

 اعمال مكتب عن 28169 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسن محمد محمد -  2

 خليفه حسن محمد مسعد/  بملك زهره:  بجهة ، الكتروميكانيكال

 عن 28208 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهل محمد حسن محمد مصطفي -  3

 الجاهل محمد حسن محمد/  بملك السعرانيه - الكومي شارع:  بجهة ، تعويضية اجهزة معرض

 عن 28229 برقم 20191030 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبداللطيف عبدالحليم علي حلمي -  4

 . قدح حسين حمدي/  بملك - زهرة:  بجهة ،.  مطعـــم

)  تخاطب مركز عن 28085 برقم 20191002 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع عبدهللا عصام دنيا -  5

 سليمان محمد انور هاشم/  بملك المتولي شارع 1 العقار:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص علي الحصول وبعد االنترنت عدا فيما

 مالبس عن 28094 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالعزيز محمد احمد اميرة -  6

 . الفقي عبدالعال محمد/  بملك - الوسطانيه - الكبرى الصاغ عزبة:  بجهة ،.  جاهزة

 اجهزة تجارة عن 28105 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي حسن عثمان محمد -  7

 البرديسي احمد محمد سعيد/  بملك الناظر ارض - شحاته سيدي دوران:  بجهة ، كهربائية

 انتاج مزرعة عن 28138 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع فهمي فتحي ادهم -  8

 عبدالسميع فهمي فتحي زكريا/  بملك الخصمه عزبة:  بجهة ، حيواني

 حظيرة عن 28139 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج علي عبدالعزيز محمد اسماء -  9

 عفيفي احمد سعد محمود/  بملك القناوية طريق - الجرن ناحية - فاطمة بركة:  جهةب ، مواشي

 مكتب عن 28142 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم صالح محمود -  10

 علي عطيه ابراهيم صالح/  بملك الخضرة - ضيف عوايد:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 28143 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان قنديل صابر ماهر -  11

 سليمان قنديل صابر/ بملك البلد البيضا:  بجهة ، داخليه رحالت

 معرض عن 28183 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   يوسف سعد احمد محمود -  12

 علي احمد/  بملك الزرعي الطريق امام كفرالدوار كهرباء محوالت محطة بجوار عثمان كنج مدخل:  بجهة ،.  السيارات تجارة

 . احمد بهنساوي

 تجارة عن 28219 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ علي توفيق محمد اميرة -  13

 يونس عبدالقادر فتحي كوثر/  بملك بردله - االعدادية المدرسه شارع 3:  بجهة ، مواشي

 مالبس تجارة عن 28234 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عوض صابر فرج -  14

 عثمان محمد علي محمد/  بملك جوده عزبة - عبدالحق كوبري:  بجهة ،

 ، جبس تجارة عن 28078 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقيله احمد فكري ابراهيم -  15

 ابوغازي عبدالحميد صبري محمد/  بملك المحكمة شارع:  بجهة
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 28118 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن عبدالعاطي سعيد محمود -  16

 احمد حسن عبدالعاطي سعيد/  بملك ناجي الحاج قرية اشو كوم:  بجهة ، البان وتسمين مواشي حظيرة

 ، بقاله عن 28184 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكري عبدالمنعم محمود خلف -  17

 حسين عبدالرحمن امال/  بملك شحاته سيدي - الليثي شارع:  بجهة

 مكتب عن 28206 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروبي ابراهيم  محمد مرزوقه -  18

 حسن جمعه سعيد/  بملك البلد البيضا:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 28225 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه طلبه عبدالستار السيد ابراهيم -  19

 قطب اسماعيل احمد/  بملك العموميه البوسطة بجوار - الجيش شارع:  بجهة ، الزراعيه والمخصبات االسمدة لتجارة مكتب

 عن 28243 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي عبدالرحيم فتحي عادل ابراهيم -  20

 المراسي محمد عبدالعاطي محمد/  بملك الميزانه - ناصر مسجد شارع 3:  بجهة ، محمول واكسسوار غيار قطع تجارة

 معمل عن 28081 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر حميده سعد هاني -  21

 عبدالرازق رفعت محمود/  بملك بردله:  بجهة ، البان منتجات

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  منصور حسن منصور خالد محمود)  العمومية للمقاوالت المنصور -  22

 منصور حسن منصور خالد/  بملك البلد البيضا - الخيرية القضاه جمعية:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن 28102 برقم 20191007

 عن 28130 برقم 20191010 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   درويش محمد محمود الدكتور صيدلية -  23

 . درويش علي محمد/  بملك - الجديده المنشية - ابوالعصا شارع 19:  بجهة ،.  صيدلية

 تجارة عن 16780 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد رزق العزيز عبد اسماعيل -  24

 حامد رزق عبدالعزيز/  بملك عزب االربع:  بجهة ، سيارات

 تجارة عن 16780 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد رزق العزيز عبد اسماعيل -  25

 العزيز عبد/بملك السوق شارع - عزب االربع قرية وبالعنوان جنيه 50000 مال وبراس بقاله بنشاط/ الرئيسي:  بجهة ، سيارات

 حامد رزق

 العدد تجارة عن 27236 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حسين قناوي احمد محمد -  26

 . قناوي حسين قناوي احمد/  بملك الصباح مسجد بجوار غازي سيدي:  بجهة ،.  االدوات و

 العدد تجارة عن 27236 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حسين قناوي احمد محمد -  27

 . حسين قناوي احمد عالءالدين/  بملك غازي سيدي تبع - عاداة:  الرئيسي:  بجهة ،.  االدوات و

 حظيرة عن 28155 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم عبدالخالق جبالي جابر -  28

 عبدالخالق جبالي جابر فرحانه/  بملك البسلقون:  بجهة ، مواشي

 عن 28201 برقم 20191028 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالونيس عبدالحليم خيرهللا اسامه -  29

 بكر ابو عطيه رجب مراجع/  بملك - الفرج كوم كوبري بجوار الطليمية خط:  بجهة ، البان مواشي تربية

 ادوات عن 28216 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   بشاي سليمان قليني ميخائيل -  30

 . حلبي جابر محمد/  بملك الميزانه - عدلي شارع:  بجهة ،.  منزليه

 عن 28213 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوموسي محمد محمد رفعت محمد -  31

 حمدان علي احمد منار/  بملك الميزانه - عدلي شارع - الصفوه قصر:  بجهة ، حريمي كوافير

 28235 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبدالواحد حامد محمود مصطفي -  32

 سالم عبدالمقصود بدريه/  بملك - شحاته سيدي:  بجهة ، كهربائيه اجهزة معرض عن
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 بقاله عن 28114 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه علي محمد حامد رجب ايمن -  33

 علي عثمان محمود مديحة/  بملك دفشو - خليفه ع:  بجهة ،

 عن 28122 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف -  34

 السمان ابراهيم اسماعيل محمد/  بملك انطونيادس:  بجهة ، طبية مستلزمات مكتب

 قماش محل عن 28125 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمود سعد عزة -  35

 عيد محمود سعد/  بملك الجيش شارع من القاهر شارع:  بجهة ، واقطان

 عن 15146 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  36

 علي احمد رمضان محمد/بملك النوباريه غرب الشجاعه قرية:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 15146 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  37

 محمد/  بملك النوبارية/  الشجاعة قرية وبالعنوان جنيه 5000 ماله وراس محمول خدمات بنشاط الرئيسي:  بجهة ، منزلية ادوات

 رسالن الظاهر

 تجارة عن 28182 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالسيد عبدهللا بشر محمد -  38

 الديب عبدالسيد عبدهللا بشر/  بملك الحدائق شارع - الحدائق زهراء 41:  بجهة ، رياضيه واجهزة مالبس

 ورشة عن 28195 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوشعيشع رشوان صالح نضال -  39

 . محمد عبدالهادي ابوبكر/  بملك غازي سيدي - مختار قرية:  بجهة ،.  حدادة

 مالبس عن 28221 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه علي احمد محمد ايهاب -  40

 بركات عبدالمجيد محمد عادل/  بملك يوليو 26 شارع مع حرب طلعت شارع تقاطع - االطباء برج:  بجهة ، جاهزة

 بيع عن 28222 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   هللا رزق عويضة جرجس فاروق -  41

 . بملكه يوليو 26 شارع على المطل رمسيس شارع 12 رقم عقار:  بجهة ،.  خياطة ماكينات

 تجارة عن 28088 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلي محمود عبدالزين رجب -  42

 النجار السيد سعد رسمية/  بملك لوقين قومبانية:  بجهة ، مواشي

 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الفرارجي عبدالجليل عبدالجواد ابراهيم محمد -  43

 . شتا محمد محمد عبده/  بملك المراكبيه - الجندي محمود امتداد 15 العقار:  بجهة ،.  جاهزة مالبس تجارة عن 28086

 عن 28096 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   شرابيه علي البشير محمود صباح -  44

 ابراهيم حامد حميدو/  بملك غازي سيدي لقرية المحليه الوحدة امام غازي سيدي:  بجهة ،. فاكهه و خضار وتجميد تبريد ثالجة

 . ناجي

 مكتب عن 28109 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالغني شعبان محمد -  45

 عبدالحميد حسين محمد عفاف/  بملك بلقطر - البنات كدوه:  بجهة ، مقاوالت

 ، بقاله عن 28110 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود محمد جمال عاطف -  46

 عبدالمقصود محمد جمال سامي/  بملك بولين - ارماني عزبة:  بجهة

 قطع عن 28124 برقم 20191009 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي احمد علي علي محمد -  47

 الشرقاوي احمد علي علي/  بملك سليم كفر - الترعه شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 28132 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادي عبدالسالم حامد عبدالحميد طاهر -  48

 عبدالسالم حامد عبدالحميد اسالم/ بملك البركة كوم-الدوار:  بجهة ، زراعية حاصالت وفرز تعبئة محطة
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 عن 28167 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم علي الحميد عبد صالح اسالم -  49

 عبد صالح/  بملك انطويادس - النور  مسجد شارع:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت والقوانين للوائح طبقا وتصدير  استيراد  مكتب

 غانم علي الحميد

 حظيرة عن 28172 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم هللا راف محمد سالم -  50

 . عثمان ابراهيم ادريس فايزة/ بملك غازي سيدي - خضر.ع:  بجهة ،.  مواشي

 فول مطعم عن 28166 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوخليل سعد فهمي احمد -  51

 . سعد السيد محمود/ بملك - الشرقيه بلقطر:  بجهة ،.  وبيتزا وفالفل

 عن 28189 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالفتاح عبدهللا عبدالعزيز سالمه -  52

 . شفيق عبدالفتاح فؤاد شحات/  بملك الغينة - ابوالعدا:  بجهة ،.  بالداخل عمالة وتوريدات عموميه مقاوالت

 بقاله عن 28215 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعبدهللا عبدالهادي حسن ابراهيم -  53

 حسن عبدالهادي محمد مرفت/  بملك العالي - النبراوية:  بجهة ،

 حفظ ثالجه عن 23404 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كمال عبدالمنعم محمد -  54

 كمال محمد كمال عبدالمنعم/بملك الدوار عزبة البركه كوم:  بجهة ، الغذائية المواد مختلف وتخزين وتجميد وتبريد

 حفظ ثالجه عن 23404 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كمال عبدالمنعم محمد -  55

 ماله وراس زراعيه حاصالت وتعبئه تجهيز محطه  بنشاط-الرئيسي:  بجهة ، الغذائية المواد مختلف وتخزين وتجميد وتبريد

 اسماعيل السيد عبدالسالم السيد/  بملك الدوار ع-البركه كوم وبالعنوان جنيه 250000

 عن 28106 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي حسن محمد المرسي احمد -  56

 الجندي حسن محمد المرسي ابراهيم/  بملك االمراء الثوره ابيس:  بجهة ، وتعئبه منظفات مصنع

 عن 28106 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي حسن محمد المرسي احمد -  57

  ابو جميله ش من متفرع الروضه  عمارة - شماعه جبريل ش - شماعه السيوف المنتزه: الرئيسي:  بجهة ، وتعئبه منظفات مصنع

 الشرعيه الجمعيه مسجد امام حريد

 حظيرة عن 28135 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد مرسي بسيوني يسري -  58

 . مرسي بسيوني السيد/  بملك غازي سيدي:  بجهة ،.  مواشي

 عن 24939 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم محمد احمد الدين عصام محمد -  59

 ابراهيم محمد احمد الدين عصام/  بملك الوسطاني الخط الثالجه عزبة:  بجهة ، والدهانات البويات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 عن 24939 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم محمد احمد الدين عصام محمد -  60

 ومشتقاتهاوراس والبويات الحدايد وتوزيع وتعبئة تجارة  بنشاط الرئيسي:  بجهة ، والدهانات البويات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 . قاسم احمد احمد كريم/  بملك الوسطانى الخط - السالم قرية وبالعنوان جنيه 12000 ماله

 28151 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم ابراهيم محمود محمد محمود سعد -  61

 عبدالستار جمعه احمد/  بملك شحاته سيدي - الجامع امام- الجمعيه شارع:  بجهة ، بقاله عن

 عن 28159 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طحاوي السيد ابراهيم عباس مصطفي -  62

 طحاوي السيد ابراهيم عباس/  بملك المحكمه شارع من متفرع مرزوق حسن شارع:  بجهة ، صناعيه توريدات

.  بقالـــة عن 28174 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد اسماعيل جمعه ثروت -  63

 . فرج محمد اسماعيل جمعه/  بملك - الغيتة:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 معرض عن 28190 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد جمعه جادهللا -  64

 رشيد/  بملك الصحراوي اسكندرية مصر طريق الصحراوي الطريق - القسم شارع 6 رقم محل- النوباريه:  بجهة ،.  سيارات

 . سعيد محمد جمعه

 تجارة عن 28203 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدري محيسن محمد سامح -  65

 البدري محيسن محمد هبسيوني/  بملك صقر زاوية - الكالخية ع:  بجهة ، والمفروشات والبطاطين جاهزة مالبس

 ، كافيتريا عن 28212 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالفتاح محمد هشام -  66

 بيومي السيد عباس وعالء بيومي السيد عباس تامر/  بملك الميزانه - عرابي احمد شارع 13:  بجهة

 عن 28241 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصباح بسطويسي مرسي محروس سعد -  67

 بسطويسي مرسي محروس/  بملك غازي سيدي - النصر سيف مدرسه بجوار النصر سيف شارع:  بجهة ، وتموين بقاله محل

 مصباح

 مكتب عن 28079 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي خالد علي جمعه علي -  68

 حجازي خالد علي جمعه/  بملك سليم كفر - العمده شارع:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 نقل مكتب عن 28099 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهيف ابراهيم حسن خالد -  69

 بسيوني عطيه متولى/  بملك المرور مكتب امام المهاجرين:  بجهة ، بالسيارت

 عن 28111 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصادق كامل عبدالهادي محمد -  70

 ابراهيم احمد عبدالحافظ بشير/  بملك شومان كافيتريا بجوار التوحيد برج 3 العقار:  بجهة ، مطعم

 معمل عن 28133 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلفه محمود محمد محمود -  71

 بيومي مصطفي احمد محمد/  بملك الرحمه شارع السناهرة:  بجهة ، عطور تركيبات

 حظيرة عن 28161 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حسين محمود شحاته -  72

 حسين حسين محمود حمدي/  بملك الشرقيه:  بجهة ، مواشي

 عن 28165 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالرحمن شعبان مستور انور -  73

 . عبدالغني محمد احمد/  بملك الميزانه - عدلي 33 العقار:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت مكتب

 مالبس عن 28177 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عشري السيد محمد عمادالدين -  74

 . عشري السيد محمد خالد/  بملك حرب طلعت شارع:  بجهة ،.  وخردوات جاهزة

 بيع عن 28198 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدجله عبدالمقصود حمزه سعيد -  75

 عبدالرحيم عبدالنبي خميس/  بملك طه عزبة:  بجهة ، كهربائية ةاجهز

 عن 24842 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدربه محمد سعيد محمود -  76

 عبدربه محمد سعيد محمد/  بملك سليم كفر-الترعة شارع:  بجهة ، احذية تجارة

 عن 24842 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدربه محمد سعيد محمود -  77

 كفر - الترعه شارع وبالعنوان جنيه 100000 ماله وراس تجميل مستحضرات تجارة مكتب  بنشاط-الرئيسي:  بجهة ، احذية تجارة

 عبدربه محمد سعيد محمد/  بملك سليم

 عن 28089 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشراكي احمد عبدالخالق بكر اسماء -  78

 ابراهيم محمد ابوبكر/  بملك ناصر شارع:  بجهة ، محمول خدمات

 28097 برقم 20191003 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الطويل حسنين عبدالعاطي خميس تامر -  79

 . محمود احمد رياض اشرف/  بملك القديم االهلي البنك خلف - الكرنك شارع:  بجهة ،.  ماركت سوبر عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 28113 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجر احمد محروس محمد خميس احمد -  80

 احمد محروس محمد خميس/  بملك زلط ع:  بجهة ، وتوريداتها كهربائية ادوات محل

 ، مواشي حظيرة عن 28141 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر راشد جمعه نجاة -  81

 عامر محمد السيد محمد عبدالنبي/  بملك عامر منشية:  بجهة

 تجهيز عن 28152 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب جاد نصر طه عبدالخالق -  82

 الديب جاد نصر طه عبدالخالق الدين عالء/  بملك البركة كوم - الديب عزبة:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت وتوريد وتعبئة

 ،.  كافيتيريا عن 28153 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   احمد عيسى محمد عيسى -  83

 . االطرش حسين محمد ميمي هاني/  بملك العلوي الكوبري بجوار - صيرة:  بجهة

 سيراميك معرض عن 28168 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للسيراميك  عرب ابو -  84

 محمد هللا عبد القادر عبد الهادي عبد/  بملك المطامير ابو الدوار كفر طريق غازي سيدي:  بجهة ،

 مكتب عن 28199 برقم 20191027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان فهيم سليمان فهيم سليمان -  85

 بشاره ناشد خيري/  بملك الديني المعهد بجوار الحدائق:  بجهة ، الجاهزة المالبس لتوزيع

 ، مكتبه عن 28233 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عمر عبدالمطلب اميرة -  86

 الحناوي حسانين محمد عبدالنبي/  بملك سالم صالح شارع:  بجهة

 ادوات عن 28242 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس مصطفي احمد فريحه -  87

 خليف بسيوني محمود عبدالحكيم/  بملك الطرفاية كوم:  بجهة ، منزليه

 ، بقاله عن 28083 برقم 20191002 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد اسماعيل جمعه طه -  88

 فرج محمد اسماعيل جمعه/  بملك الرئيسي الشارع الغيته:  بجهة

 فرز عن 28084 برقم 20191002 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد محمود محمد ايمن -  89

 محمود محمد احمد/  بملك غازي سيدي:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت وتصدير وتعبئة وتجهيز

 عن 28129 برقم 20191010 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوالريش علي منصور جيهان -  90

 . منصور عبدالجواد فايز مصطفى/  بملك بلقطر - عيسى اوالد نجع:  بجهة ،.  زراعيه حاصالت وتعبئة غربلة محطة

 عن 28131 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمود شحاته السيد شحاته زغلول -  91

 . محمود كامل محمد سامي/  بملك - البسلقون:  بجهة ،.  صحيه ادوات

 حظيرة عن 28137 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي منصور سعد محمد -  92

 النجار منشاوي ابراهيم خميس/  بملك لوقين قرية:  بجهة ، مواشي

 عن 28144 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   شلبي رضوان عبدالسيد رمضان -  93

 . النجار حسن محمد حسين/  بملك - الدولي الطريق - دفشو:  بجهة ،.  سيارات معرض

 تجارة عن 28147 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز حسن علواني احمد -  94

 عبدالعزيز حسن علواني/  بملك ابوقير ق 6 حوض:  بجهة ، كرتون

 اعمال عن 28162 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليف عبدهللا سعد صالح ايهاب -  95

 صالح محمد محمد ايمن/  بملك بردله:  بجهة ، تشطيبات

 حظيرة عن 28163 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمني محمود محمد هدى -  96

 ابراهيم موسى عنتر الحميد عبد/  بملك المستجده ابيس:  بجهة ، مواشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أدوات عن 28186 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابواليزيد مسعود محمد امنية -  97

 . ابونعمه محمد حسن محمود/  بملك الحدائق - ابوالسيد كوبري:  بجهة ،.  صحيـــه

 و بقالة عن 28178 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عامر محمد السيد السيد -  98

 (. عامر محمد السيد السيد)  بملكه - عامر منشية:  بجهة ،.  تمــوين

 عن 28193 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان محمد محمود ابراهيم نجوى -  99

 القوي عبد فؤاد احمد/   بملك المهاجرين  -- المدرسه شارع:  بجهة ، المالبس لتصنيع ورشة

 عن 28200 برقم 20191027 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدالوهاب حامد عبدالوهاب -  100

 عبدالوهاب محجوب رجب وليد/  بملك المحكمة شارع 10 رقم عقار:  بجهة ، ماكوالت تحضير

 عن 28218 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابونار عامر محمد عبدالقادر محمد -  101

 .عامر محمد محمد هند/  بملك - اللحوم 19 قرية:  بجهة ، دواجن مزرعة

 جزاره محل عن 28238 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبده رزق محمود -  102

 سعدهللا يوسف عبده رزق/  بملك يونس منشاه:  بجهة ،

 ، اعالف محل عن 28240 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد صابر احمد -  103

 احمد احمد صابر/  بملك غازي سيدى:  بجهة

 عن 28087 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعقده محمد محمد رزق مختار -  104

 سعد انبيوه سعد فتحيه/  بملك لوقين قومبانية:  بجهة ، مواشي تجارة

 عن 28098 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الحداد عبدالسالم جمعه سعيد محمد -  105

 . الزقم حسن سعيد محمد/  بملك الكبير النشو مسجد بجوار - البحري النشو:  بجهة ،.  منزليه وادوات كهربائيه اجهزة معرض

 عن 28100 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالفتاح ضيف ميسره -  106

 عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن/  بملك الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، مالبس بيع محل

 خضار بيع عن 28101 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خليل ابراهيم خليل -  107

 يوسف احمد خليل ابراهيم/  بملك 64 رقم محل اسكندريه شارع:  بجهة ، وفاكهه

 ، محمول خدمات عن 28107 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا محمد محمد ست -  108

 شتا عوض عبدالفتاح اشرف/  بملك عيسي اوالد نجع - الشرقية بلقطر:  بجهة

 تجارة عن 28119 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران عبدالاله محمود محمود -  109

 عثمان عمران حسن محمود/  بملك التوني جراج خلف يوليو 26 نهاية:  بجهة ، مفروشات

 بيع عن 28134 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   دياب عبداللطيف سعيد محمد -  110

 . غراب عبدالرحمن السيد عالء/  بملك - الحدائق - اللقاء 22 ش:  بجهة ،.  البان

 عن 28145 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عموره عبدالمجيد عوض عمورة -  111

 . عبدالمجيد عوض فرحات/  بملك المستجدة ابيس:  بجهة ،. مواشي حظيرة

 تصنيع عن 28158 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل احمد قاسم محمد هانم -  112

 مصطفي حسن جابر/  بملك البيضا - الجديدة المنشا:  بجهة ، جاهزة مالبس

 اعمال عن 28170 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد هيبه سامي محمود -  113

 . احمد محمد مصطفى احالم/  بملك شحاته سيدي - المصنع سور - خطاب شارع 10 رقم عقار:  بجهة ،.  تشطيبات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 28176 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مرسي محمد مختار سعيد محمود -  114

 . خليل محمد عبدالعاطي اسماعيل/  بملك األوقاف منشأة:  بجهة ،.  بورد ان جبس تجارة

 28197 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاي هللا رزق جرجس هللا رزق جرجس -  115

 جرجس باسيلي صبحي عادل/  بملك البرتقال شركة خلف(  بولس)  نجم ارض:  بجهة ، تجميل مستحضرات عن

 تربية عن 28202 برقم 20191028 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطي سعد عبدالعظيم بليغ -  116

 عبدالاله عبدالمجيد محمد وجيه/  بملك الفرج كوم - الغربية كازولي:  بجهة ، البان مواشي

 حظيرة عن 28226 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالحميد عادل محمد -  117

 محمد فرج عبدالحميد عادل/  بملك اشو كوم - رجب عزبة:  بجهة ، والبان تسمين مواشي

 حظيرة عن 28227 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويد ذكي سالمه جواهر -  118

 يونس منصور مبروك مسعود/  بملك اشو كوم - حميده ع:  بجهة ، والبان تسمين مواشي

 حظيرة عن 28228 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد جبريل جادالحق جابر -  119

 جبريل جادالحق رجب/  بملك اشو كوم - العطار ع:  بجهة ، والبان تسمين مواشي

 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالرحمن عبدالمجيد بهنسي فتحي محمد -  120

 االسكان صندوق/ بملك - 11 رقم عمارة 8 رقم محل الليثي شارع - شحجاته سيدي:  بجهة ،.  كهربائيه أدوات عن 28093

 . العقاري التمويل ودعم االجتماعي

:  بجهة ، بقاله عن 28115 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب احمد مجدي رأفت -  121

 كرار طلب احمد مجدي/  بملك السناهرة - سالم ياسين شارع

 تجهيز عن 17460 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الزيات فرج شحاته فرج احمد -  122

 الزيات فرج شحاته فرج/  بملك البركة كوم:  بجهة ، مخلالت

 تجهيز عن 17460 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الزيات فرج شحاته فرج احمد -  123

 محمد/بملك البركة كوم وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس  زراعيه حاصالت وتعبئة تجهيز  بنشاط/ الرئيبسي:  بجهة ، مخلالت

 اسماعيل العزيز عبد

 عن 28154 برقم 20191017 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   منصور محمد ورداني حمدي احمد -  124

 . العطار محمد احمد محمد عاطف/  بملك الميزانه شارع - الميزانه:  بجهة ،.  موبايالت محل

 خضار وكالة عن 28156 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   احمد محمد قاسم جمال -  125

 المحليه الوحدة/  بملك 57 رقم محل السعرانيه - الجملة سوق:  بجهة ،

 تجارة عن 28185 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوي محمد السيد محمد سعيد -  126

 مبروك خميس شيماء/  بملك صيره:  بجهة ، مواشي

 معرض عن 28192 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   احمد علي لطفي نور -  127

 . احمد علي لطفي/  بملك - بردلة:  بجهة ،.  سيارات

 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عبدالرحمن حامد محمود احمد -  128

 حسين محمد عبدالرحمن حامد محمود/  بملك البركة كوم:  بجهة ، حراريه سخانات ورشة عن 28211

 عن 28230 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   طنطاوي محمد طنطاوي محمود -  129

 نهى/  بملك دسونس - جمعة منصور عزبة 37 ك:  بجهة ،. بالعمولة المستعملة المغلقة الثالجات صناديق ذات سيارات تجارة

 . سعيد سليمان حسين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 28237 برقم 20191031 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطريني سليمان سعيد خالد عبدهللا -  130

 سليمان سعيد خالد/  بملك الخطاب بن عمر مسجد بجوار النصر منشية:  بجهة ، والبطاريات االطارات وتوريد تجارة

 بيع عن 28136 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد علي مبروك سعيد محمود -  131

 العمروسي محمد خليل مدحت/  بملك الحدائق - الشناوي شارع:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 استيراد عن 2175 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس زكى حسين احمد -  132

 . يونس حسين احمد شارع 2 العمدة بأرض:  بجهة ، وتصدير

 استيراد عن 2175 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس زكى حسين احمد -  133

  ش من المصرى عزيز مدرسه  ش وبالعنوان جنيه 20000 مال وراس"  قصب معصرة"  بنشاط الرئيسي:  بجهة ، وتصدير

 الطالب بملك الجالء

 عن 28146 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي عثمان يوسف مصطفي سمره -  134

 علي محمود احمد صالح/  بملك البنك عزبة:  بجهة ، بقاله

 عن 28164 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقيب رفاعي محمد احمد وليد -  135

 شتيوي غريب السيد/  بملك هللا جاب عامر محمد ش:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 محل عن 28175 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم فرحات العشماوي السيد -  136

 عطيه السعيد اكرام/  بملك المهديه ابوفراج قرية:  بجهة ، بقاله

 محطة عن 28191 برقم 20191024 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد محمود سعيد مسعد -  137

 . محمد محمود سعيد مسعد/  بملك - بسنتواي - ابوهواش:  بجهة ،.  سيارات تموين

 مصنع عن 28205 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مبروك ابراهيم احمد -  138

 الشموع شارع - المهديه:  بجهة ، اعالف

 مصنع عن 28205 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مبروك ابراهيم احمد -  139

 الشلمه ابراهيم منزل الرئيسي الشارع على 1 سند النهضة:  بجهة ، اعالف

 عن 28214 برقم 20191029 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد عبداللطيف استفتاح سميرة -  140

 . محمد عبداللطيف استفتاح/  بملك 9/  6 ابيس:  بجهة ،.  مواشي تجارة

 ادوات عن 28103 برقم 20191007 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد فتحي شعبان السيد -  141

 شبانه احمد محمد فتحي شعبان/  بملك االسكندريه بنك امام ناصر شارع:  بجهة ، ةمنزلي

 محل عن 28126 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوار حسن السعيد محمد كريم -  142

 نوار حسن السعيد محمد/  بملك الجيش شارع من القاهر شارع:  بجهة ، واقطان قماش

 مقاوالت عن 28148 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد السيد ربيع -  143

 رمضان محمد السيد هاني/  بملك دفشو كوم:  بجهة ، عامة

 مصنع عن 28160 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المدخوم علي ابراهيم امال -  144

 شوشه عبدالعزيز خميس احمد/  بملك العمده ثالجه بجوار البركة كوم:  بجهة ، بالستيك برانيك

 مالبس عن 28173 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سيف محفوظ محمد محفوظ -  145

 . علي عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال - العزة قؤية:  بجهة ، ومفروشات

 مالبس عن 28173 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سيف محفوظ محمد محفوظ -  146

 . علي عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال - العزة بقرية وكائن منزليـــــة ادوات:   الرئيسي:  بجهة ، ومفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 28181 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالسيد عبدهللا بشر محمود -  147

 حسنين عبدالعظيم صالح محمد/  بملك شحاته سيدي - الليثي شارع 17:  بجهة ، رياضيه واجهزه مالبس تجارة

 عن 28204 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمادي السيد فهمي معوض مجدي -  148

 خليل ابراهيم مصطفي/  بملك الحريه قرية:  بجهة ، محمول اكسسوار تجارة

 عن 28220 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي مرسي عبدالعزيز اسماعيل -  149

 يونس عامر طه دمحم وليد/  بملك الوسطانيه - الستين ع:  بجهة ، مواشي حظيرة

 عن 28224 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف محمد حمدي عيد نرمين -  150

 سالم السيد السيد هناء/  بملك الشرطه مركز امام المحكمه شارع 1:  بجهة ، محمول وخدمات فوري تصوير واستوديو مكتبة

 عن 28236 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فتح عبدالحليم اسماعيل عادل -  151

 هللا فتح عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم/  بملك الطويله ع غازي سيدي:  بجهة ، االلبان النتاج مواشي حظيرة

 مكتب عن 28082 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى كمال عادل عالء -  152

 الشرقاوى محمد كمال عادل/  بملك الشاملة شارع - 24 عقار:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 28091 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حسين عبدالسالم محمد حسين محمد -  153

 . خليل ابراهيم سومة/  بملك النوباريه - ابوالعطا عبدالعظيم قرية:  بجهة ،.  شكمانات ورشة

 محل عن 28104 برقم 20191007 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالب علي محمد عزت عبير -  154

 شبانة احمد محمد فتحي شعبان/  بملك االسكندريه بنك امام ناصر شارع:  بجهة ، مفروشات

 ، مواشي تجارة عن 28116 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد خليل محمد فتحية -  155

 احمد محمد حافظ صالح/  بملك غازي سيدي - مختار عزبة:  بجهة

 ، بقاله عن 28121 برقم 20191009 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود نبيوه محمد علي عمر -  156

 رسالن حسن محمد حسن احمد/  بملك برسيق طلمبات:  بجهة

 عن 28128 برقم 20191010 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   رضوان صالح محمد مصطفى احمد -  157

 . صالح محمد مصطفى/  بملك العلوي الكوبري اول - كفرالدوار مدخل - بدر علي شارع 3:  بجهة ،.  ديكورات مستلزمات

 بقاله عن 28140 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عوض اسماعيل محمد -  158

 منصور عوض اسماعيل ورثة/  بملك البحريه النخله مظلوم عزبة:  بجهة ، وتموين

 تجارة عن 28149 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم سعد عبدالحليم محمد -  159

 محمد فتحي نجالء/  بملك الكنايس قرية:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت وتعبئة

 مواد عن 28188 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم اسماعيل سعيد -  160

 عبدالقادر اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم/  بملك التمامه الفاخورة:  بجهة ، غذائية

.  بقالة عن 28194 برقم 20191024 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عبدهللا صالح سمارة -  161

 . سالم احمد ابواليزيد مسعود/  بملك الرئيسيه الخامسه ابيس:  بجهة ،

 عن 28179 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم محمد محمد ابراهيم رجب -  162

 عبدالكريم محمد محمد ابراهيم/  بملك البحري النشو:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 24311 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  163

 . علي ابراهيم علي نسمة/ بملك غازي سيدي - عبدهللا حسن.ع:  بجهة ،.  البان مواشي حظيرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 24311 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  164

 الرحمن عبد عيد/  بملك غازى بسيدى كائن والمجمدات الفاكهه و الخضر وتغليف تعبئة:   الرئيسي:  بجهة ،.  البان مواشي حظيرة

 غانم ابراهيم

 عن 24311 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  165

 غانم ابراهيم الرحمن عبد عيد/  ملكب غازى بسيدى وكائن تصدير مكتب:  اخر رئيسي:  بجهة ،.  البان مواشي حظيرة

 مكتب عن 28207 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات بدوي موسى سعد سعاد -  166

 قاسم احمد محمد حسني ايمن/  بملك القرنشاوي0:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 28210 برقم 20191028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم عبدالحميد عطيه -  167

 خطاب يوسف ابراهيم عبدالحميد/  بملك ابوشوشه قرية - العرقوب:  بجهة ، مواشي حظيرة

 حظيرة عن 28223 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالجواد سعيد لملوم -  168

 فرج عبدالجواد سعيد/  بملك غازي سيدي - العرقوب عزبة:  بجهة ، مواشى

 بجهة ، مكتبة عن 28232 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن محمد حسن احمد -  169

 شعالن حسن محمد حسن/  بملك دفشو - زينزو ع: 

 مكتب عن 28239 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجمعه محمد حسن علي محمد -  170

 ابوجمعه محمد حسن علي/  بملك صيره- البرنس كوبري بجوار المحور شارع 3 العقار:  بجهة ، مقاوالت

 تربية عن 28090 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حنيش حكيم سعد عصام -  171

 . محي حنيش حكيم سعد/  بملك الفرج كوم - حنيش حكيم.ع:  بجهة ، البان انتاج مواشي

 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبادي عبدربه ابراهيم احمد محمد - للبالستيك عبادي -  172

 عبادي عبدربه ابراهيم احمد/  بملك الوسطانية:  بجهة ، بالستيك ورشة عن 28108 برقم

 ، بقاله محل عن 28117 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدهللا احمد خليل فهمي -  173

 سعدهللا احمد خليل/  بملك يونس منشاة:  بجهة

 ، بقاله عن 28120 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجي محمد علي عوض محمود -  174

 ناجي محمد علي فتحي/  بملك الربعمائة الوسطاني الخط:  بجهة

 عن 28127 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   السكري محمد عبدالرحمن جالل -  175

 . مبروك سعد محمد امال/  بملك القناطر كوم - صوان كوم:  بجهة ، موبيليا نجارة ورشة

 حظيرة عن 28150 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان عبدالحميد سعيد علي -  176

 عبدالحميد محمود محمد هانم/  بملك الكنايس قرية:  بجهة ، مواشي

 ادوات عن 28173 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سيف محفوظ محمد محفوظ -  177

 . علي عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال العزة قرية:  بجهة ،.  منزليـــــة

 ادوات عن 28173 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سيف محفوظ محمد محفوظ -  178

 خالد/  بملك التحرير شمال العزة بقرية كائن جنيه12000 برأسمال ومفروشات مالبس بنشاط:  اخر رئيسي:  بجهة ،.  منزليـــــة

 . علي عبدالحميد

 بيع عن 28187 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عباس عاطف احمد -  179

 الشرنوبي السعيد ابراهيم امال/  بملك المصري عزيز شارع:  بجهة ، بيطريه ادوية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مخبز عن 28209 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بخيت عبدالعظيم مصطفي -  180

 عبدالعظيم مداح هللا فتح مدحت/  بملك بشر سيدي موقف امام - الميزانه داير شارع:  بجهة ، ايطالي

 حظيرة عن 27775 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  181

 علي عبيد علي مبروك/  بملك اشو كوم - االرمل عزبة:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 27775 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  182

 - الحدائق(  سابقا شحاته)  المستقبل شارع وبالعنوان جنيه 100000 ماله وراس بيئيه خدمات  بنشاط - الرئيسي:  بجهة ، مواشى

 بلتاجي مبروك السيد مبروك/  بملك

 عن 28231 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالدايم بيومي ابراهيم مسعد مؤمن -  183

 . عبدالدايم بيومي ابراهيم مسعد/  بملك البحر - بورسعيد شارع:  جهةب ،(.  تصنيع وليس بيع) حلواني

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و انواعها بكافة بالستيكيه أكياس مصنع إقامة  ،  شركة.    وشريكه محمود عزت محمود/  البالستيك لمنتجات النور مصنع -  1

 ، 28092 برقم 20191003 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.   للبالستيك الخام المواد فى االتجار وكذلك فيها االتجار

 4 رقم العقار:  بجهة ،.  للبالستيك الخام المواد فى االتجار وكذلك فيها االتجار و انواعها بكافة بالستيكيه أكياس مصنع إقامة عن

 . شحاته سيدي دوران - عبدالعال ابراهيم شارع

 برقم 20191020 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   مدعم الي بلدي مخبز  ،  شركة   وشريكه حسن الجالي حسن جابر -  2

 بسنتواي تبع الحديثة:  بجهة ، مدعم الي بلدي مخبز عن ، 28157

 وخدمات الثقيلة والمعدات واالالت اليدوية العدد في االتجار  ،  شركة   وشريكه السباخي حسن عبدالفتاح محمد شركة -  3

 واالجهزة واالدوات المكتبي واالثاث واالخشاب المكتبيه واالدوات المصانع ومستلزمات واجهزة عامة النشاءات مواقع وامدادات

 عن ، 28080 برقم 20191001 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   الزراعية والحاصالت العامة والمقاوالت الكهربائية

 واالدوات المصانع ومستلزمات واجهزة عامة النشاءات مواقع وامدادات وخدمات الثقيلة والمعدات واالالت اليدوية العدد في االتجار

 جاد ارض:  بجهة ، الزراعية والحاصالت العامة والمقاوالت الكهربائية واالجهزة واالدوات المكتبي واالثاث واالخشاب المكتبيه

 سعيد بور شارع

 برقم 20191008 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   نجاره ورشة  ،  شركة   وشريكه عواد عارف السيد محمد شركة -  4

 الصحي والصرف الشرب مياه شركة خلف - الرزقه عزبة:  بجهة ، نجاره ورشة عن ، 28112

 45000.000   مالها ،رأس.   الصحيه االدوات تجارة  ،  شركة   سعيد عبدالحليم احمد وشريكه ابراهيم احمد حسن احمد -  5

 جناكليس شارع - التدريب مركز:  بجهة ،.  الصحيه االدوات تجارة عن ، 28095 برقم 20191003 فى ،قيدت

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس.   كامل الي بلدي مخبز  ،  شركة.    وشريكته علي احمد محمد فوزي محمد -  6

 . الشعراوي تبع عالم حسن - السابعة القرية:  بجهة ،.  كامل الي بلدي مخبز عن ، 28180 برقم 20191023

   مالها ،رأس   البناء مواد وتوريد العمومية المقاوالت  ،  شركة   وشركاه يوسف مصلحي صبحي محمد شركة -  7

 النوبارية مدينة:  بجهة ، البناء مواد وتوريد عموميةال المقاوالت عن ، 28171 برقم 20191022 فى ،قيدت 102000.000

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   1687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى سالمه رمضان   - 1

 نهائيا التجاري السجل  وشطب المحو

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   6195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توفيق حماده محمد   - 2

 نهائيا التجاري السجل وشطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   9561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي عثمان رجب علي   - 3

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 تاريخ وفى ،   15340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السيد محمد نهي/ص.د -محمدالسيد نهي الدكتوره صيدليه   - 4

 النشاط على واالقتصار سليم كفر - الجديده المنشيه العصا ابو ش 19 الكائن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20191007

 حمص ابو - غطاس ببركة الكائن فقط الرئيسي

 تم   20191007 تاريخ وفى ،   18087:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.    بركات ابراهيم العظيم عبد رجب حسن   - 5

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  جلالس شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   27875:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعي محمد حسن محمد   - 6

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   13720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطباخ خميس محمود طه هند   - 7

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   11427:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد عوض محمد   - 8

 . نهائيا السجل وشطب المحو

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   8678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعد ابو ابراهيم عوض السيد   - 9

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   5879:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خلف على عطيه على محمد   - 10

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   5758:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ماضى عبدالمجيد شعبان ساميه   - 11

 نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   27856:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه عبدهللا فرج محمد   - 12

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   24608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   علواني عثمان السعيد محمد   - 13

 نهائياا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20191014 تاريخ وفى ،   27111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكفراوي السيد ابوالنجا سامي محمد   - 14

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   11238:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز محمد عبدالنبي فاطمه   - 15

 نهائيا التجاري السجل وشطب  المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   22149:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   احمد زكي حييي مصباح   - 16

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   902:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بهنسى محمد عبدالرازق  عبدالمنعم   - 17

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   24621:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ادريس الونيس عبد المجيد عبد على   - 18

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   902:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بهنسى محمد عبدالرازق عبدالمنعم   - 19

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   4266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر فخرى البرت تريزه   - 20

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   7467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد قاسم   - 21

 محمد قاسم جمال/  السيد الى المحل وال نهائيا السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   4398:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بهنسى صادق حسن اسامه   - 22

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   4398:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صادق حسن اسامه   - 23

 وفرع رئيسي نهائيا التجاري السجل وشطب االمحو

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   8871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المدخوم على ابراهيم امال   - 24

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم

 شطب تم  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   7467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد قاسم   - 25

 محمد قاسم جمال/  السيد الى المحل وال نهائيا السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   23296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبريل ابراهيم مصطفى خميس   - 26

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   21573:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   راشد محمد احمد ابوبكر   - 27

 نهائيا ريالتجا السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   14164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كريم فرحات العشماوي السيد   - 28

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   8110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر عبدالقادرمحمد سماح   - 29

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20191024 تاريخ وفى ،   23659:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   قديحـــه شريف محمد صابر هدى   - 30

 نهائيا  التجاري السجل  وشطب المحو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   27908:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عون بسيوني رشاد رمضان   - 31

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   8545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمطلب امين نظيره   - 32

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   25822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنيش عوض سعد صابرين   - 33

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تم   20191030 تاريخ وفى ،   24858:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار عبدالحميد سيداحمد الصافى اسالم   - 34

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191030 تاريخ وفى ،   13567:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم القادر عبد السميع عبد سعيد   - 35

 نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   25811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم احمد عبدالرحمن محمد   - 36

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20191031 تاريخ وفى ،   19629:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   الشامى الحفنى احمد السعيد محمود   - 37

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   20558:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،.   على محمد فؤاد محمد   - 38

 . نهائيا السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   24897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قطب محمد شحاته محمد تهاني   - 39

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   20558:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   على محمد فؤاد محمد   - 40

 . نهائيا السجل وشطب المحو

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   21890:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيف ابو سليمان فايز احمد   - 41

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  24612 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(.    يوسف عزمي منير ميشيل ماير)  بالستيك أكياس لتصنيع بالست ماير -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  27924 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر احمد ابراهيم محمد -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  26934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشرف يوسف العزب يوسف احمد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  26934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشرف يوسف العزب يوسف احمد -  4

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمود النصر سيف محمود -  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمود النصر سيف محمود -  6

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

 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمود النصر سيف محمود - والتصدير لالستيراد الجبالى -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  12563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرقوب يونس عطيه نبيل -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  21511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخيمر اليزيد ابو الراضى عبد ايمن -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  20703 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عطاهلل محمد احمد السيد عبير -  10

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  27490 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عامر محمد محسن -  11

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  16644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس عبدالرحيم جمعه عبدالرحيم زكريا -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  18517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدارن السيد عبده كمال محمد -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  26349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماره هللا جاب نعيم محمد محمود -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  15244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالستار جمعه عبدالستار -  15

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  22956 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابوالسيد احمد سعد ناصر -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  22956 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابوالسيد احمد سعد ناصر -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  21324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا نصر احمد محمد محمود -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  24729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا مرسى محمد الهادى عبد احمد -  19

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

 رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  18719 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الرازق عبد الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد -  20

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  23160 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عبيد تامر جميل مريم -  21

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  19304 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   بكر محمد احمد نبيل -  22

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  21072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد ابو العزيز عبد الحافظ عبد ادهم -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  23735 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عمر منصور محمود محمد -  24

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  27972 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العبد مصطفي ايمن اسالم -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  24131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الرؤوف عبد هللا عبد احمد -  26

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  24131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الرؤوف عبد هللا عبد احمد -  27

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  20692 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد مصرى محمد -  28

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  5148 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طلب السيد شعبان السيد -  29

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  20019 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   حامد عبدالحليم شعبان محمد -  30

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  14166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عبدالحليم رفعت رفعت -  31

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  27236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين قناوي احمد محمد -  32

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  24729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا مرسى محمد الهادى عبد احمد -  33

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

 رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  13836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالعزيز محمد محمد عبدالعزيز -  34

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

 تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  26524 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبر السيد السيد عبدالرحمن محمود عبدالرحمن -  35

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  20476 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   حماد على ابراهيم شهدى -  36

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  19546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزراعيه للحاصالت الحسين -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  19546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشريف رمضان حسين محمد -  38

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  19004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الوكيل رشدى مجدى شريف -  39

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

 تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  17366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عياد محمد اللطيف عبد محمد اللطيف عبد -  40

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

 وفي  17366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عياد محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف/  التصدير و االستيراد لعمـــوم عياد -  41

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ

 وفي  17366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عياد محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف/ التوريدات و العموميه للمقاوالت عياد -  42

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ

 تم  20191022 ، تاريخ وفي  16807 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(.   أبوالعال طه عرفه محمد عمرو) لإلنشاءات أبوالعال -  43

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  16807 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال ابو طه عرفه محمد عمرو -  44

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  27058 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.  احمد عبدالعاطي محمود محمد -  45

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

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  23714 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربه عبد حسن احمد مبروك عماد -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  16673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسلم محمد محمود رجب محمود -  47

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  27657 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحوفي سعد بهجت محمد -  48

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  22119 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا فرج سليمان ابراهيم سعد ابراهيم -  49

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  8126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خطاب عبدالحليم احمد رأفت -  50

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  16984 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوليلة محمد مصطفى محمد عالء -  51

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  16984 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوليلة محمد مصطفى محمد عالء -  52

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

 تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  17567 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   المشرقى على الغنى عبد مصطفى غريب -  53

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

 وفي  17567 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   المشرقى على الغنى عبد مصطفى غريب)  والتصدير لالستيراد المشرقى -  54

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ

 رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  17567 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   المشرقى على عبدالغنى مصطفى غريب -  55

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  12516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب حسين محمد سعد سامي -  56

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

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  25309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   قطب محمد حسنين يحيي عبدهللا -  57

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  16067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زايد مزيد علي مزيد -  58

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  15897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان يوسف عبدالمحسن وائل -  59

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  5258 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمقصود محمود مختار -  60

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  26505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ريان عبدالرحيم حسن محمد رشا -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  26186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجارحي عبدالقادر كامل محمد -  62

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 28081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حميده سعد هاني -  1

  عبدالرازق رفعت محمود/  بملك بردله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 27572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد شوقي محمد -  2

 هللا عبد محمد شوقي محمد/  بملك الغرقه طريق  اول - البركة كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  3

  كمال محمد كمال عبدالمنعم/بملك الدوار عزبة البركه كوم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  4

 الدوار ع-البركه كوم وبالعنوان جنيه 250000 ماله وراس عيهزرا حاصالت وتعبئه تجهيز محطه  بنشاط-الرئيسي ،:   الـتأشير

 اسماعيل السيد عبدالسالم السيد/  بملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  5

 جنيه 25000 مال براس الغذائيه المواد مختلف وتخزين وتجميد وتبريد حفظ ثالجه بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

  كمال محمد كمال عبدالمنعم/بملك الدوار عزبة البركه كوم بالعنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 28078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيله احمد فكري ابراهيم -  6

  ابوغازي عبدالحميد صبري محمد/  بملك المحكمة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 28079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي خالد علي جمعه علي -  7

  حجازي خالد علي جمعه/  بملك سليم كفر - العمده شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  8

 جنيه 25000 مال براس الغذائيه المواد مختلف وتخزين وتجميد وتبريد حفظ ثالجه بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

  كمال محمد كمال عبدالمنعم/بملك الدوار عزبة البركه كوم بالعنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع عبدهللا عصام دنيا -  9

  سليمان محمد انور هاشم/  بملك المتولي شارع 1 العقار ،

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعقده محمد محمد رزق مختار -  10

  سعد انبيوه سعد فتحيه/  بملك لوقين قومبانية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 9989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدوس صابر شوقي عماد -  11

 سرحان حماد علي احمد/  بملك الدائري الطريق ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الفرارجي عبدالجليل عبدالجواد ابراهيم محمد -  12

 . شتا محمد محمد عبده/  بملك المراكبيه - الجندي محمود امتداد 15 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى كمال عادل عالء -  13

  الشرقاوى محمد كمال عادل/  بملك الشاملة شارع - 24 عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد اسماعيل جمعه طه -  14

  فرج محمد اسماعيل جمعه/  بملك الرئيسي الشارع الغيته ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشراكي احمد عبدالخالق بكر اسماء -  15

  ابراهيم محمد ابوبكر/  بملك ناصر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 9989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدوس صابر شوقي عماد -  16

 سرحان حماد علي احمد/  بملك الدائري الطريق/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلي محمود عبدالزين رجب -  17

  النجار السيد سعد رسمية/  بملك لوقين قومبانية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 28084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمود محمد ايمن -  18

  محمود محمد احمد/  بملك غازي سيدي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شرابيه علي البشير محمود صباح -  19

 . ناجي ابراهيم حامد حميدو/  بملك غازي سيدي لقرية المحليه الوحدة امام غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

 وفي 24454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  محمد منصور شحاته احمد"  المحمول واكسسوار تليفون لتجارة التمامي -  20

 12 بأبيس كائن محمول واكسسوار تليفون تجارة بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ

 . البوليني عبدالمجيد محمد ابراهيم/  بملك 3/ 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 24454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد منصور شحاته احمد -  21

 . البوليني عبدالمجيد محمد ابراهيم/  بملك 3/  12 بأبيس كائن محمول واكسسوار تليفون تجارة بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 22451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  هبيله بركات اسماعيل رمضان اسماعيل -  22

 . هبيله بركات اسماعيل رمضان/  بملك ربيع احمد شارع - السعرانيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الطويل حسنين عبدالعاطي خميس تامر -  23

 . محمود احمد رياض اشرف/  بملك القديم االهلي البنك خلف - الكرنك شارع ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالعزيز محمد احمد اميرة -  24

 . الفقي عبدالعال محمد/  بملك - الوسطانيه - الكبرى الصاغ عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حنيش حكيم سعد عصام -  25

 . محي حنيش حكيم سعد/  بملك الفرج كوم - حنيش حكيم.ع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن عبدالمجيد بهنسي فتحي محمد -  26

 ودعم االجتماعي االسكان صندوق/ بملك - 11 رقم عمارة 8 رقم محل الليثي شارع - شحجاته سيدي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . العقاري التمويل

 وفي 24454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  محمد منصور شحاته احمد"  المحمول واكسسوار تليفون لتجارة التمامي -  27

 . البوليني عبدالمجيد محمد ابراهيم/  بملك 3/  12 ابيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحداد عبدالسالم جمعه سعيد محمد -  28

 . الزقم حسن سعيد محمد/  بملك الكبير النشو مسجد بجوار - البحري النشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسين عبدالسالم محمد حسين محمد -  29

 . ليلخ ابراهيم سومة/  بملك النوباريه - ابوالعطا عبدالعظيم قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب علي محمد عزت عبير -  30

  شبانة احمد محمد فتحي شعبان/  بملك االسكندريه بنك امام ناصر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 25850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشربيني ابراهيم عبدالمقصود فايزة -  31

 0 الشربيني محمد محمود سالمه/بملك كومشو-غازي سيدي-االندلس شرق الحاجر ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 15340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد محمد نهي/ص.د -محمدالسيد نهي الدكتوره صيدليه -  32

 كفر/  سليم بكفر  الجديده المنشيه  -العصا ابو ش 19  الكائن  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

 الدوار

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 25850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشربيني ابراهيم عبدالمقصود فايزة -  33

 الشربيني محمد محمود سالمه/بملك كومشو-غازي سيدي-االندلس شرق الحاجر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فتحي شعبان السيد -  34

  شبانه احمد محمد فتحي شعبان/  بملك االسكندريه بنك امام ناصر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصادق كامل عبدالهادي محمد -  35

  ابراهيم احمد عبدالحافظ بشير/  بملك شومان كافيتريا بجوار التوحيد برج 3 العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود محمد جمال عاطف -  36

  عبدالمقصود محمد جمال سامي/  بملك بولين - ارماني عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي حسن عثمان محمد -  37

  البرديسي احمد محمد سعيد/  بملك الناظر ارض - شحاته سيدي دوران ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  موسى علي جمعه محمد فايز -  38

  موسي علي جمعه سمير/  بملك زهرة - سامون ع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالفتاح ضيف ميسره -  39

  عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن/  بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 28102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منصور حسن منصور خالد محمود)  العمومية للمقاوالت المنصور -  40

  منصور حسن منصور خالد/  بملك البلد البيضا - الخيرية القضاه جمعية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغني شعبان محمد -  41

  عبدالحميد حسين محمد عفاف/  بملك بلقطر - البنات كدوه ،:   يرالـتأش

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 25850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشربيني ابراهيم عبدالمقصود فايزة -  42

  الشربيني محمد محمود سالمه/بملك كومشو-غازي سيدي-االندلس شرق الحاجر بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 25850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشربيني ابراهيم عبدالمقصود فايزة -  43

 الشربيني محمد محموةد سالمه/ بملك غازي سيدي-االندلس شرق الحاجر/بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل ابراهيم خليل -  44

  يوسف احمد خليل ابراهيم/  بملك 64 رقم محل اسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 تم 20191007 تاريخ وفي 28108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبادي عبدربه ابراهيم احمد محمد - للبالستيك عبادي -  45

  عبادي عبدربه ابراهيم احمد/  بملك الوسطانية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهيف ابراهيم حسن خالد -  46

  بسيوني عطيه متولى/  بملك المرور مكتب امام المهاجرين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 6699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبد عوض السيد عبد عماد -  47

 صالح السالم  عبد حسن/   بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي حسن محمد المرسي احمد -  48

 الجندي حسن محمد المرسي ابراهيم/  بملك االمراء الثوره ابيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي حسن محمد المرسي احمد -  49

 امام حريد  ابو جميله ش من متفرع الروضه  عمارة - شماعه جبريل ش - شماعه السيوف المنتزه: الرئيسي ،  : الـتأشير وصف

 الشرعيه الجمعيه مسجد

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 28107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد محمد ست -  50

  شتا عوض عبدالفتاح اشرف/  بملك عيسي اوالد نجع - الشرقية بلقطر ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 28115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب احمد مجدي رأفت -  51

  كرار طلب احمد مجدي/  بملك السناهرة - سالم ياسين شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 28114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه علي محمد حامد رجب ايمن -  52

  علي عثمان محمود مديحة/  بملك دفشو - خليفه ع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 28113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر احمد محروس محمد خميس احمد -  53

  احمد محروس محمد خميس/  بملك زلط ع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 28116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد خليل محمد فتحية -  54

  احمد محمد حافظ صالح/  بملك غازي سيدي - مختار عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 21324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر احمد محمد محمود -  55

  علي محمد طاهر بدر/ بملك لوقين تبع الكبري مرجان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 24729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا مرسى محمد الهادى عبد احمد -  56

 . مراد جمعه جالل/   بملك المحكمة بجوار الميزانه داير ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 28117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا احمد خليل فهمي -  57

  سعدهللا احمد خليل/  بملك يونس منشاة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28124    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، الشرقاوي احمد علي علي محمد -  58

  الشرقاوي احمد علي علي/  بملك سليم كفر - الترعه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 10177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خير مصباح اسماعيل سامي البالستيك االكياس لطباعه الرحاب -  59

 كائن جنيه100000 برأسمال مأكوالت وتجهيز اعداد نشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009

 . جليم - فهمي مصطفى بشارع

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود سعد عزة -  60

  عيد محمود سعد/  بملك الجيش شارع من القاهر شارع ،

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجي محمد علي عوض محمود -  61

  ناجي محمد علي فتحي/  بملك الربعمائة الوسطاني الخط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود نبيوه محمد علي عمر -  62

  رسالن حسن محمد حسن احمد/  بملك برسيق طلمبات ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 23538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الصعيدى عبدالحميد محمد على ابراهيم -  63

 بجوار التحرير بشارع كائن جنيه12000 برأسمال طرح تجارة محل  وهو االخر الرئيسي الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . زيتون حسن علي سناء/  بملك للعبايات الملكه محل

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عبدالعاطي سعيد محمود -  64

  احمد حسن عبدالعاطي سعيد/  بملك ناجي الحاج قرية اشو كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم دسوقي محمد مصطفي -  65

  ابراهيم دسوقي محمد/  بملك السعرانية - سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار حسن السعيد محمد كريم -  66

 نوار حسن السعيد محمد/  بملك الجيش شارع من القاهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عبدالاله محمود محمود -  67

  عثمان عمران حسن محمود/  بملك التوني جراج خلف يوليو 26 نهاية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 28122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف -  68

  السمان ابراهيم اسماعيل محمد/  بملك انطونيادس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 28127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السكري محمد عبدالرحمن جالل -  69

 . مبروك سعد محمد امال/  بملك القناطر كوم - صوان كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 28128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  رضوان صالح محمد مصطفى احمد -  70

 . صالح محمد مصطفى/  بملك العلوي الكوبري اول - كفرالدوار مدخل - بدر علي شارع 3 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 28129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوالريش علي منصور جيهان -  71

 . منصور عبدالجواد فايز مصطفى/  بملك بلقطر - عيسى اوالد نجع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 28130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  درويش محمد محمود الدكتور صيدلية -  72

 . درويش علي محمد/  بملك - ديدهالج المنشية - ابوالعصا شارع 19 ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 19155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  73

 جمال فهمي/  بملك الحصن بعزبة والكائن" موتوسيكالت غيار قطع" وهو اخر رئيسي الى تعديله بعد الرئيسي الغاء ،:   الـتأشير

 . عبدالسميع جمال عمرو/  بملك بالبساتين الكائن"  البقالة"  االخر والرئيسي"وفاكهه خضار ثالجة"  على النشاط واقتصر.,  فهمي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 19155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  74

 جمال فهمي/  بملك الحصن بعزبة والكائن" موتوسيكالت غيار قطع" وهو اخر رئيسي الى تعديله بعد الرئيسي الغاء ،:   الـتأشير

 . عبدالسميع جمال عمرو/  بملك بالبساتين الكائن"  البقالة"  االخر والرئيسي"وفاكهه خضار ثالجة"  على النشاط واقتصر.,  فهمي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 19155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالسميع فهمي جمال هشام -  75

 طارق/ بملك جناكليس بطريق وكائن جنيه12000 برأسمال" وفاكهه خضار ثالجة"  ليصبح الرئيسي المحل تعدل ،:   الـتأشير

 . فهمي جمال فهمي/  بملك الحصن بعزبة والكائن" موتوسيكالت غيار قطع" نشاط والغاء.  عبدالسميع فهمي

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمود شحاته السيد شحاته زغلول -  76

 . محمود كامل محمد سامي/  بملك - البسلقون ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  77

 النوباريه غرب الشجاعه قرية بالعنوان جنيه 10000 مال براس منزلية ادوات بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف, 

  علي احمد رمضان محمد/بملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد مرسي بسيوني يسري -  78

 . مرسي بسيوني السيد/  بملك غازي سيدي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد علي مبروك سعيد محمود -  79

  العمروسي محمد خليل مدحت/  بملك الحدائق - الشناوي شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلفه محمود محمد محمود -  80

  بيومي مصطفي احمد محمد/  بملك الرحمه شارع السناهرة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادي عبدالسالم حامد عبدالحميد طاهر -  81

  عبدالسالم حامد عبدالحميد اسالم/ بملك البركة كوم-الدوار ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  82

 النوباريه غرب الشجاعه قرية بالعنوان جنيه 10000 مال براس منزلية ادوات بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،  : الـتأشير وصف, 

 علي احمد رمضان محمد/بملك

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 2175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس زكي حسين احمد -  83

 . يونس حسين احمد شارع 2 العمدة بأرض كائن جنيه500000 برأسمال وتصدير استيراد:  اخر رئيسي ،

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  84

 علي احمد رمضان محمد/بملك النوباريه غرب الشجاعه قرية ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 15146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  85

 محمد/  بملك النوبارية/  الشجاعة قرية وبالعنوان جنيه 5000 ماله وراس محمول خدمات بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير وصف, 

 رسالن الظاهر

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 2175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس زكى حسين احمد -  86

 . يونس حسين احمد شارع 2 العمدة بأرض  ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 2175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس زكى حسين احمد -  87

 الطالب بملك الجالء  ش من المصرى عزيز مدرسه  ش وبالعنوان جنيه 20000 مال وراس"  قصب معصرة"  بنشاط الرئيسي ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 2175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس زكى حسين احمد -  88

 . يونس حسين احمد شارع 2 العمدة بأرض كائن جنيه500000 برأسمال وتصدير استيراد:  اخر رئيسي ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دياب عبداللطيف سعيد محمد -  89

 . غراب عبدالرحمن السيد عالء/  بملك - الحدائق - اللقاء 22 ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 28137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ورمنص سعد محمد -  90

  النجار منشاوي ابراهيم خميس/  بملك لوقين قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 28140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عوض اسماعيل محمد -  91

  منصور عوض اسماعيل ورثة/  بملك البحريه النخله مظلوم عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 23735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمر منصور محمود محمد -  92

  غازي ابو السيد سالم سمير/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 28139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج علي عبدالعزيز محمد اسماء -  93

  عفيفي احمد سعد محمود/  بملك القناوية طريق - الجرن ناحية - فاطمة بركة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 28138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع فهمي فتحي ادهم -  94

  عبدالسميع فهمي فتحي زكريا/  بملك الخصمه عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 16780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد رزق العزيز عبد اسماعيل -  95

 حامد رزق عبدالعزيز/  بملك عزب االربع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 16780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد رزق العزيز عبد اسماعيل -  96

 العزيز عبد/بملك السوق شارع - عزب االربع قرية وبالعنوان جنيه 50000 مال وبراس بقاله بنشاط/ الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 حامد رزق

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 16780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد رزق العزيز عبد اسماعيل -  97

 عبدالعزيز/  بملك عزب االربع بالعنوان جنيه 100000 مال براس سيارات تجارة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  حامد رزق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 28141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر راشد جمعه نجاة -  98

  عامر محمد السيد محمد عبدالنبي/  بملك عامر منشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان قنديل صابر ماهر -  99

  سليمان قنديل صابر/ بملك البلد البيضا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 15261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد محمد كمال ايمن -  100

/  بملك االف العشرة - االول التفتيش -الهدى بقرية والكائن وفاكهه خضروات توريد ونشاطه االخر الرئيسي الغاء ،:   الـتأشير

 . احمد حسين زكى حسين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 4391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القواس احمد سعد محمد -  101

 وورثة,  الشاذلي حامد جمال محمد ورشة/  بملك ابوالعيون الشيخ شارع مع حماد حسنى شارع تقاطع 17 رقم عقار ،:   الـتأشير

 . الشاذلي حامد جمال رضا وورثة,  الشاذلي حامد احمد السيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حسن علواني احمد -  102

  عبدالعزيز حسن علواني/  بملك ابوقير ق 6 حوض ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 18698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. طه الكريم عبد جالل مروان -  103

 الكريم عبد جالل/  بملك الجيش شارع من متفرع النصر شارع 5 رقم العقار بالعنوان االخرالكائن الرئيسي الغــاء تم ،:   الـتأشير

 طه

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 23313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض حكيم عطا فتحى هانى -  104

 . محبوب احمد هاني/   بملك جاد ارض الشونة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عموره عبدالمجيد عوض عمورة -  105

 . عبدالمجيد عوض فرحات/  بملك المستجدة ابيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم صالح محمود -  106

  علي عطيه ابراهيم صالح/  بملك الخضرة - ضيف عوايد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد السيد ربيع -  107

  رمضان محمد السيد هاني/  بملك دفشو كوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 24939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد احمد الدين عصام محمد -  108

 ابراهيم محمد احمد الدين عصام/  بملك الوسطاني الخط الثالجه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 24939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد احمد الدين عصام محمد -  109

 وبالعنوان جنيه 12000 ماله ومشتقاتهاوراس والبويات الحدايد وتوزيع وتعبئة تجارة  بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . قاسم احمد احمد كريم/  بملك الوسطانى الخط - السالم قرية

 تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 24939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد احمد الدين عصام محمد -  110

 ابراهيم محمد احمد الدين عصام/  بملك انيالوسط الخط الثالجه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شلبي رضوان عبدالسيد رمضان -  111

 . النجار حسن محمد حسين/  بملك - الدولي الطريق - دفشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عثمان يوسف مصطفي سمره -  112

  علي محمود احمد صالح/  بملك البنك عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 28151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم ابراهيم محمود محمد محمود سعد -  113

 عبدالستار جمعه احمد/  بملك شحاته سيدي - الجامع امام- الجمعيه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 17460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الزيات فرج شحاته فرج احمد -  114

 الزيات فرج شحاته فرج/  بملك البركة كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 17460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الزيات فرج شحاته فرج احمد -  115

 محمد/بملك البركة كوم وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس  زراعيه حاصالت وتعبئة تجهيز  بنشاط/ الرئيبسي ،:   الـتأشير وصف

  اسماعيل العزيز عبد

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 28152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب جاد نصر طه عبدالخالق -  116

  الديب جاد نصر طه عبدالخالق الدين عالء/  بملك البركة كوم - الديب عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 ريختا وفي 28150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان عبدالحميد سعيد علي -  117

  عبدالحميد محمود محمد هانم/  بملك الكنايس قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 28149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم سعد عبدالحليم محمد -  118

  محمد فتحي نجالء/  بملك الكنايس قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 17460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الزيات فرج شحاته فرج احمد -  119

 شحاته فرج/  بملك البركة كوم وبالعنوان جنيه 50000 مال براس مخلالت تجهيز بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  الزيات فرج

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 28153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عيسى محمد عيسى -  120

 . االطرش حسين محمد ميمي هاني/  بملك العلوي الكوبري بجوار - صيرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 28154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  منصور محمد ورداني حمدي احمد -  121

 . العطار محمد احمد محمد عاطف/  بملك الميزانه شارع - الميزانه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 27236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين قناوي احمد محمد -  122

 2018/12/31 من اعتبارا قناوي حسين قناوي احمد/   بملك  الصباح مسجد بجوار غازي سيدي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 27236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسين قناوي احمد محمد -  123

 . قناوي حسين قناوي احمد/  بملك الصباح مسجد بجوار غازي سيدي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 27236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسين قناوي مداح محمد -  124

 . حسين قناوي احمد عالءالدين/  بملك غازي سيدي تبع - عاداة:  الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل احمد قاسم محمد هانم -  125

  مصطفي حسن جابر/  بملك البيضا - الجديدة المنشا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عبدالخالق جبالي جابر -  126

  عبدالخالق جبالي جابر فرحانه/  بملك البسلقون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدخوم علي ابراهيم امال -  127

  شوشه عبدالعزيز خميس احمد/  بملك العمده ثالجه بجوار البركة كوم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طحاوي السيد ابراهيم عباس مصطفي -  128

  طحاوي السيد ابراهيم عباس/  بملك المحكمه شارع من متفرع مرزوق حسن شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسين محمود شحاته -  129

  حسين حسين محمود حمدي/  بملك الشرقيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد محمد قاسم جمال -  130

  المحليه الوحدة/  بملك 57 رقم محل السعرانيه - الجملة سوق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دالرحمنعب شعبان مستور انور -  131

 . عبدالغني محمد احمد/  بملك الميزانه - عدلي 33 العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للسيراميك  عرب ابو -  132

 محمد هللا عبد القادر عبد الهادي عبد/  بملك المطامير ابو الدوار كفر طريق غازي سيدي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم علي الحميد عبد صالح اسالم -  133

 غانم علي الحميد عبد صالح/  بملك انطويادس - النور  مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 27897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمضان طه حمزه -  134

 . زيد سيداحمد عبدالقوي محمد/  بملك الكهرباء شركة امام - الدراوية"  ليصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمني محمود محمد هدى -  135

 ابراهيم موسى عنتر الحميد عبد/  بملك المستجده ابيس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب رفاعي محمد احمد وليد -  136

 شتيوي غريب السيد/  بملك هللا جاب عامر محمد ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف عبدهللا سعد صالح ايهاب -  137

  صالح محمد محمد ايمن/  بملك بردله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 28166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوخليل سعد فهمي احمد -  138

 . سعد السيد محمود/ بملك - الشرقيه بلقطر ،:   الـتأشير

 تم 20191021 تاريخ وفي 4391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  القواس احمد سعد محمد - الجاهزة للمالبس القواس -  139

 ابوالعيون الشيخ شارع مع حماد حسنى شارع تقاطع 17 رقم بعقار كائن جاهزة مالبس:  فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 . الشاذلي حامد جمال رضا وورثة,  الشاذلي حامد احمد السيد وورثة,  الشاذلي حامد جمال محمد ورشة/  بملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 4391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القواس احمد سعد محمد -  140

 محمد ورشة/  بملك ابوالعيون الشيخ شارع مع حماد حسنى شارع تقاطع 17 رقم بعقار كائن جاهزة مالبس:  فرع ،:   الـتأشير

 . الشاذلي حامد جمال رضا وورثة,  الشاذلي حامد احمد السيد وورثة,  الشاذلي حامد جمال

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم فرحات العشماوي السيد -  141

  عطيه السعيد اكرام/  بملك المهديه ابوفراج قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن محمد محمد -  142

  خليفه حسن محمد مسعد/  بملك زهره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 27898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالمنعم -  143

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

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عشري السيد محمد عمادالدين -  144

 . عشري السيد محمد خالد/  بملك حرب طلعت شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عامر محمد السيد السيد -  145

 (. عامر محمد السيد السيد)  بملكه - عامر منشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سيف محفوظ محمد محفوظ -  146

 . علي عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال - العزة قؤية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سيف محفوظ محمد محفوظ -  147

 . علي عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال - العزة بقرية وكائن منزليـــــة ادوات:   الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 27377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بوادي علي عبدالرحمن سعيد -  148

 . عبدالجواد محمد عبدالصمد انهام/  بملك الكريون  - بوادي عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مرسي محمد مختار سعيد محمود -  149

 . خليل محمد عبدالعاطي اسماعيل/  بملك األوقاف منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم هللا راف محمد سالم -  150

 . عثمان ابراهيم ادريس فايزة/ بملك غازي سيدي - خضر.ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد هيبه سامي محمود -  151

 . احمد محمد مصطفى احالم/  بملك شحاته سيدي - المصنع سور - خطاب شارع 10 رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم محمد محمد ابراهيم رجب -  152

  عبدالكريم محمد محمد ابراهيم/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  153

 . اسماعيل السيد عبدالسالم/  بملك الدوار ع-البركه كوم هو العنوان ليصبح المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 23404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  154

 . اسماعيل السيد عبدالسالم/  بملك الدوار ع-البركه كوم هو العنوان ليصبح المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سيف محفوظ محمد محفوظ -  155

 . علي عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال العزة قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سيف محفوظ محمد محفوظ -  156

 عبدالحميد خالد/  بملك التحرير شمال العزة بقرية كائن جنيه12000 برأسمال ومفروشات مالبس بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . علي

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 17600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحميد عبد محمد السيد محمد -  157

 السميع عبد فرج حسونه محمد/  بملك اللحوم 20 قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 17600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحميد عبد محمد السيد محمد -  158

 السميع عبد فرج حسونه محمد/  بملك اللحوم 20 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 28174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد اسماعيل جمعه ثروت -  159

 . فرج محمد اسماعيل جمعه/  بملك - الغيتة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكري عبدالمنعم محمود خلف -  160

  حسين عبدالرحمن امال/  بملك شحاته سيدي - الليثي شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم اسماعيل سعيد -  161

  عبدالقادر اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم/  بملك التمامه الفاخورة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 27239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشدي رزق احمد نورالدين -  162

  عطيه ممدوح عطيه/  بملك المصري عزيز شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابواليزيد مسعود محمد امنية -  163

 . ابونعمه محمد حسن محمود/  بملك الحدائق - ابوالسيد كوبري ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عباس عاطف احمد -  164

  الشرنوبي السعيد ابراهيم امال/  بملك المصري عزيز شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالسيد عبدهللا بشر محمد -  165

  الديب عبدالسيد عبدهللا بشر/  بملك الحدائق شارع - الحدائق زهراء 41 ،:   الـتأشير فوص

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  يوسف سعد احمد محمود -  166

 . احمد بهنساوي علي احمد/  بملك الزرعي الطريق امام كفرالدوار كهرباء محوالت محطة بجوار عثمان كنج مدخل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد السيد محمد سعيد -  167

  مبروك خميس شيماء/  بملك صيره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 28181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالسيد عبدهللا بشر محمود -  168

  حسنين عبدالعظيم صالح محمد/  بملك شحاته سيدي - الليثي شارع 17 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 23714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد حسن احمد مبروك عماد -  169

 . عبدربه حسن احمد مبروك كرم/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوشعيشع رشوان صالح نضال -  170

 . محمد عبدالهادي ابوبكر/  بملك غازي سيدي - مختار قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد جمعه جادهللا -  171

 جمعه رشيد/  بملك الصحراوي اسكندرية مصر طريق الصحراوي الطريق - القسم شارع 6 رقم محل- النوباريه ،:   الـتأشير

 . سعيد محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد محمود سعيد مسعد -  172

 . محمد محمود سعيد مسعد/  بملك - بسنتواي - ابوهواش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالفتاح عبدهللا عبدالعزيز سالمه -  173

 . شفيق عبدالفتاح فؤاد شحات/  بملك الغينة - ابوالعدا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمد محمود ابراهيم نجوى -  174

 القوي عبد فؤاد احمد/   بملك المهاجرين  -- المدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عبدهللا صالح سمارة -  175

 . سالم احمد ابواليزيد مسعود/  بملك الرئيسيه الخامسه ابيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  طنطاوي محمد فؤاد عيد -  176

 . ابراهيم محمد عبدالغني محمد/  بملك العمدة شارع - السعرانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 28192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد علي لطفي نور -  177

 . احمد علي لطفي/  لكبم - بردلة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 28200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالوهاب حامد عبدالوهاب -  178

  عبدالوهاب محجوب رجب وليد/  بملك المحكمة شارع 10 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  179

 . علي ابراهيم علي نسمة/ بملك غازي سيدي - عبدهللا حسن.ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  180

 ابراهيم الرحمن عبد عيد/  بملك غازى بسيدى كائن والمجمدات الفاكهه و الخضر وتغليف تعبئة:   الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 غانم

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  181

 غانم ابراهيم الرحمن عبد عيد/  بملك غازى بسيدى وكائن تصدير مكتب:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم الرحمن عبد عيد احمد -  182

 غازي سيدي - عبدهللا حسن بعزبة كائن جنيه50000 برأسمال و البان مواشي حظيرة بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . علي ابراهيم علي نسمه/  بملك

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 28198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدجله عبدالمقصود حمزه سعيد -  183

  عبدالرحيم عبدالنبي خميس/  بملك طه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 28197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاي هللا رزق جرجس هللا رزق جرجس -  184

  جرجس باسيلي صبحي عادل/  بملك البرتقال شركة خلف(  بولس)  نجم ارض ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 28199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان فهيم سليمان فهيم سليمان -  185

  بشاره ناشد خيري/  بملك الديني المعهد بجوار الحدائق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم الرحمن عبد عيد احمد -  186

 غازي سيدي - عبدهللا حسن بعزبة كائن جنيه50000 برأسمال و البان مواشي حظيرة بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . علي ابراهيم علي نسمه/  بملك

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطي سعد عبدالعظيم بليغ -  187

  عبدالاله عبدالمجيد محمد وجيه/  بملك الفرج كوم - الغربية كازولي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 16393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد فهمى جمال محمود -  188

 العنوان وكذلك"  المتنوعه والمبيدات المركبه االسمده  وتعبئة  خلط"   ليصبح االخر الرئيسي نشاط تعدل ،:   الـتأشير وصف

 . عمارة فايد ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك العربيه الشركة بجوار 71ك المطامير ابو طريق ليصبح

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي ابراهيم  محمد مرزوقه -  189

 حسن جمعه سعيد/  بملك البلد البيضا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم عبدالحميد عطيه -  190

  خطاب يوسف ابراهيم عبدالحميد/  بملك ابوشوشه قرية - العرقوب ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عبدالرحمن حامد محمود احمد -  191

  حسين محمد عبدالرحمن حامد محمود/  بملك البركة كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدري محيسن محمد سامح -  192

  البدري محيسن محمد بسيونيه/  بملك صقر زاوية - الكالخية ع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالونيس عبدالحليم خيرهللا اسامه -  193

  بكر ابو عطيه رجب مراجع/  بملك - الفرج كوم كوبري بجوار الطليمية خط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات بدوي موسى سعد سعاد -  194

 قاسم احمد محمد حسني ايمن/  بملك القرنشاوي0 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 16393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع فهمى جمال محمود -  195

 عماره فايد ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك العربيه الشركه بجوار 71 ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مبروك ابراهيم احمد -  196

 الشموع شارع - مهديهال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مبروك ابراهيم احمد -  197

  الشلمه ابراهيم منزل الرئيسي الشارع على 1 سند النهضة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهل محمد حسن محمد مصطفي -  198

  الجاهل محمد حسن محمد/  بملك السعرانيه - الكومي شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 8889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد المالك عبد والى -  199

 حجر مصطفى احمد حلمي/  بملك ماهر احمد - الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالفتاح محمد هشام -  200

  بيومي السيد عباس وعالء بيومي السيد عباس تامر/  بملك الميزانه - عرابي احمد شارع 13 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمادي السيد فهمي معوض مجدي -  201

  خليل ابراهيم مصطفي/  بملك الحريه قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بخيت عبدالعظيم مصطفي -  202

  عبدالعظيم مداح هللا فتح مدحت/  بملك بشر سيدي موقف امام - الميزانه داير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 26230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد السيد هالل شعبان فيصل -  203

 عيسى اابراهيم حماده اكرام/  بملك االقديم السوق ارض  شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 28217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا علي محمد عطية رمضان -  204

 . البنا عبدالسالم عثمان احمد/  بملك السعرانيه - الترعة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 28214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد عبداللطيف حاستفتا سميرة -  205

 . محمد عبداللطيف استفتاح/  بملك 9/  6 ابيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 28216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بشاي سليمان قليني ميخائيل -  206

 . حلبي جابر محمد/  بملك الميزانه - عدلي شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 28213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوموسي محمد محمد رفعت محمد -  207

  حمدان علي احمد منار/  بملك الميزانه - عدلي شارع - الصفوه قصر ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 6998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد  خميس -  208

 .هللا فتح محمد خميس رانيا/  بملك دمنهور اسكندرية السريع الطريق شارع"  العنوان ليصبح المالك اسم تعدل ،

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 28218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابونار عامر محمد عبدالقادر محمد -  209

 .عامر محمد محمد هند/  بملك - اللحوم 19 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  نالعنوا تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 25844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عبدالحميد انور احمد -  210

 . هللا جاب حسن احمد/  بملك بالزا برج - المصري عزيز شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 28215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبدهللا عبدالهادي حسن ابراهيم -  211

  حسن عبدالهادي محمد مرفت/  بملك العالي - النبراوية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ علي توفيق محمد اميرة -  212

  يونس عبدالقادر فتحي كوثر/  بملك بردله - االعدادية المدرسه شارع 3 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالجواد سعيد لملوم -  213

  فرج عبدالجواد سعيد/  بملك غازي سيدي - العرقوب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالحميد عادل محمد -  214

  محمد فرج عبدالحميد عادل/  بملك اشو كوم - رجب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 27775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  215

/  بملك اشو كوم - االرمل عزبة وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس مواشي حظيرة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

 علي عبيد علي مبروك

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد حمدي عيد نرمين -  216

  سالم السيد السيد هناء/  بملك الشرطه مركز امام المحكمه شارع 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن محمد حسن احمد -  217

  شعالن حسن محمد حسن/  بملك دفشو - زينزو ع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 27775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  218

  علي عبيد علي مبروك/  بملك اشو كوم - االرمل عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 27775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  219

 بملك - الحدائق(  سابقا شحاته)  المستقبل شارع وبالعنوان جنيه 100000 ماله وراس بيئيه خدمات  بنشاط - الرئيسي ،:   الـتأشير

 بلتاجي مبروك السيد مبروك/ 

 العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالدايم بيومي ابراهيم مسعد مؤمن -  220

 . عبدالدايم بيومي ابراهيم مسعد/  بملك البحر - بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  طنطاوي محمد طنطاوي محمود -  221

 . سعيد سليمان حسين نهى/  بملك دسونس - جمعة منصور عزبة 37 ك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبداللطيف عبدالحليم علي حلمي -  222

 . قدح حسين حمدي/  بملك - زهرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد ذكي سالمه جواهر -  223

  يونس صورمن مبروك مسعود/  بملك اشو كوم - حميده ع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي مرسي عبدالعزيز اسماعيل -  224

  يونس عامر طه محمد وليد/  بملك الوسطانيه - الستين ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  هللا رزق عويضة جرجس فاروق -  225

 . بملكه يوليو 26 شارع على المطل رمسيس شارع 12 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جبريل جادالحق جابر -  226

  جبريل جادالحق رجب/  بملك اشو كوم - العطار ع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه طلبه عبدالستار السيد ابراهيم -  227

  قطب اسماعيل احمد/  بملك العموميه البوسطة بجوار - الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 28221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه علي احمد محمد ايهاب -  228

  بركات عبدالمجيد محمد عادل/  بملك يوليو 26 شارع مع حرب طلعت شارع تقاطع - االطباء برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح عبدالحليم اسماعيل عادل -  229

  هللا فتح عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم/  بملك الطويله ع غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 24842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدربه محمد سعيد محمود -  230

/  بملك سليم كفر-الترعة شارع بالعنوان جنيه 100000 مال براس احذية تجارة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،  : الـتأشير وصف

  عبدربه محمد سعيد محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد صابر احمد -  231

  احمد احمد صابر/  بملك غازي سيدى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عمر عبدالمطلب اميرة -  232

  الحناوي حسانين محمد عبدالنبي/  بملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 14607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنيش محمد طه كريم -  233

 سالم علي راضي/  بملك الجديده المنشيه- صبره مصطفى شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عوض صابر فرج -  234

 عثمان محمد علي محمد/  بملك جوده عزبة - عبدالحق كوبري ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 24842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدربه محمد سعيد محمود -  235

 عبدربه محمد سعيد محمد/  بملك سليم كفر-الترعة شارع  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 24842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدربه محمد سعيد محمود -  236

 كفر - الترعه شارع وبالعنوان جنيه 100000 ماله وراس تجميل مستحضرات تجارة مكتب  بنشاط-الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 عبدربه محمد سعيد محمد/  بملك سليم

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح بسطويسي مرسي محروس سعد -  237

 بسطويسي مرسي محروس/  بملك غازي سيدي - النصر سيف مدرسه بجوار النصر سيف شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  مصباح

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 15897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان يوسف عبدالمحسن وائل -  238

 عمران سليمان يوسف عبدالمحسن/  بملك شعيشع ابو سعيد بجوار سليم كفر - الجزار ياسر مسجد شارع 9 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 24014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمود رسمى فطوم -  239

  عمرو محمد عبدالحميد عبدالغني/  بملك الميزانه حسين شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطريني سليمان سعيد خالد عبدهللا -  240

  سليمان سعيد خالد/  بملك الخطاب بن عمر مسجد بجوار النصر منشية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس مصطفي احمد فريحه -  241

  خليف بسيوني محمود عبدالحكيم/  بملك الطرفاية كوم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي عبدالرحيم فتحي عادل ابراهيم -  242

  المراسي محمد عبدالعاطي محمد/  بملك الميزانه - ناصر مسجد شارع 3 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجمعه محمد حسن علي محمد -  243

  ابوجمعه محمد حسن علي/  بملك صيره- البرنس كوبري بجوار المحور شارع 3 العقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالواحد حامد محمود مصطفي -  244

   سالم عبدالمقصود بدريه/  بملك - شحاته سيدي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 28238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبده رزق محمود -  245

  سعدهللا يوسف عبده رزق/  بملك يونس منشاه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود -  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى -  1

 وتصدير غذائية مواد تعبئة مصنع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود -  2

 وتصدير غذائية مواد تعبئة مصنع:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود - والتصدير لالستيراد الجبالى -  3

 وتصدير غذائية مواد تعبئة مصنع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001

,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 20198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الكفراوى عوف محمود عبدالشافى مى -  4

 التجاريه والتوكيالت االعالف واضافات الغير لدي البيطريه االدوية وتصنيع تجارة:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 19593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  السيارات لتجارة الفيشاوى معرض)  الفيشاوى على عوض اسامه -  5

 وتصدير سيارات معرض:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003

 وفي 14430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية الحاصالت وتعبئة وفرز الحبوب وتجارة والتصدير لالستيراد خطاب -  6

 زراعيه حاصالت وتعبئة وفرز وتصدير دواستيرا حبوب  تجارة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 14430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب حسين ناجي عبدالعاطي -  7

 زراعيه حاصالت وتعبئة وفرز وتصدير واستيراد حبوب  تجارة:  التأشير

 تاريخ وفي 14430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،""  خطاب حسين ناجى العاطى عبد""  والتصدير لالستيراد خطاب -  8

 زراعيه حاصالت وتعبئة وفرز وتصدير واستيراد حبوب  تجارة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 26445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ثابت رشدي سعيد مصطفى -  9

 ايطالي مخبوزات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 16931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حسن ابراهيم حماده -  10

 وتقاوي زراعيه افات مبيدات:  التأشير

 النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 17929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( .  حبيبه العال عبد محمد)  للتصدير حبيبه -  11

 الحاصالت جميع وتوريدات لتصدير و الجافة الزراعيه الحاصالت وكافة الخرشوف وتعبئة تجهيز محطة:  التأشير وصف, 

 . الزراعيه

:  رالتأشي وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 17929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حبيبه عبدالعال محمد -  12

 . الزراعيه الحاصالت جميع وتوريدات لتصدير و الجافة الزراعيه الحاصالت وكافة الخرشوف وتعبئة تجهيز محطة

 تم20191008 تاريخ وفي 17929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حبيبه العال عبد محمد)  والتصدير لالستيراد حبيبه -  13

 جميع وتوريدات لتصدير و الجافة الزراعيه الحاصالت وكافة الخرشوف وتعبئة تجهيز محطة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 . الزراعيه الحاصالت

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 21324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر احمد محمد محمود -  14

 مواشي حظيرة:  التأشير

 النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 20487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خليل عبدالحميد فهمى محمد شوقى محمد -  15

 " كهربائيـــة اجهــــزة"  ليصبح النشاط تعدل:  التأشير وصف, 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 25377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سعد محمد عبدهللا تامر -  16

 " . مشويات مطعم"  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 27638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفي محمد محمد عبدالمنعم رحاب -  17

 و البشرية لتنيمةا - اللغات - التدريبيه االستشارات - اإلدارة - االستشارات و التدريب"  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 (. الالزمة التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما) -" األلى الحاسب

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 14166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالحليم رفعت رفعت -  18

 قطاعي و جملة غذائية مواد تجارة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 27298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيبه خالد حسن احمد عمر -  19

 " مكتبـــة"  الى النشاط تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 15146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  20

 فقط محمول خدمات الى/  النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 2175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس زكي حسين احمد -  21

 " . محمصـــة"  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 26831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلحي قاسم محمد سعيد محمد -  22

 واعالف ودواجن حيواني انتاج مستلزمات بيع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 16951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد قطب الحميد عبد مصطفى -  23

 ". التصدير عموم"  ال تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 16633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة حامد الرازق عبد محمد رجب -  24

 فقط سيارات غيار قطع:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 18698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. طه الكريم عبد جالل مروان -  25

 المستعمله والمواتير السيارات غيار قطع وتجارة وتصدير استيراد مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 20692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد مصرى محمد -  26

 ". منزليه ادوات"  الى تعدل

 تاريخ وفي 19854   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود - والتصدير لالستيراد الجبالى -  27

 والتصدير غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191016

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود -  28

 والتصدير غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع:  التأشير

 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود -  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى -  29

 والتصدير غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191016

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 16313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان رياض سالمين -  30

 داخليه عمال نقل ومتعهد داخليه رحالت مكتب:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 16420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البليهى على بيومى السيد النبى عبد -  31

 داخلية عمال نقل ومتعهد داخليه رحالت مكتب:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 27208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام عبدربه محمد محمود -  32

 فقط وتصدير استيراد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 27643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه هنداوي ماهر عالءالدين -  33

 . كافيتيريات وادارة غذائيه وتوريدات(  والحراسه االمن عدا)  االعمال رجال وخدمات نظافة اعمال:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 16677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم محمد محمود رجب امين احمد -  34

 " ياراتس كبائن"  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 26032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عرابي مهدي فايز سامي -  35

 ( وتصدير استيراد)   نشاط اضافة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 26032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عرابي مهدي فايز سامي -  36

 ( وتصدير استيراد)   نشاط اضافة:  التأشير

 تعديل تم20191020 تاريخ وفي 18692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  رحومة محمد اسماعيل حسن اسماعيل مصطفى -  37

 تجميل ومستحضرات وخردوات مكتبة:  التأشير وصف,  النشاط

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 19831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوزيد محمد احمد على -  38

 الناريه الدراجات وتجارةة وتصدير استيراد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 27745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عبدالقادر فتحي كوثر -  39

 مواشي تجارة:  التأشير

 17366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عياد محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف/ التوريدات و العموميه للمقاوالت عياد -  40

 . العموميه المقاوالت نشاط واضافة -- التصدير و االستيراد نشاط الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي

 تعديل تم20191022 تاريخ وفي 17366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عياد حمدم اللطيف عبد محمد اللطيف عبد -  41

 . العموميه المقاوالت نشاط واضافة -- التصدير و االستيراد نشاط الغاء:  التأشير وصف,  النشاط

 وفي 17366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عياد محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف/  التصدير و االستيراد لعمـــوم عياد -  42

 . العموميه المقاوالت نشاط واضافة -- التصدير و االستيراد نشاط الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 6289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى -  43

 . وشحوم زيوت وبيع وبطاريات كاوتش

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 17600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحميد عبد محمد السيد محمد -  44

 سوداني مقشرة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 17600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحميد عبد محمد السيد محمد -  45

 سوداني مقشرة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 10725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سالمه سينوت عماد -  46

 الزراعيه الحاصالت وتوريد وتجارة وتصدير استيراد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 21613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سلومة منصور الصافى محمود الصافى -  47

 الكتاكيت وتداول الحيواني االنتاج مستلزمات بيع:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 16393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع فهمى جمال محمود -  48

 " المتنوعه والمبيدات المركبه االسمده  وتعبئة  خلط"  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 12516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب حسين محمد سعد سامي -  49

 تصدير:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 8869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات محمد محمد خميس احمد -  50

 الطبيه النظارات وتجهيز بيع:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 6998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد  خميس -  51

 " سيارات صناديق بيع"  الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 23885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمــر أحمد مبروك عمر فتحيـــه -  52

 . بالستيك مواسير مصنع:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 15822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد شوقي سامح -  53

 زراعيه حاصالت وتغليف وتعبئة وتسويق وتجهيز فرز محطة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 15822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم محمد شوقي سامح -  54

 زراعيه حاصالت وتغليف وتعبئة وتسويق وتجهيز فرز محطة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 15897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان يوسف عبدالمحسن وائل -  55

 مالبس ورشة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود جوده كامل محمد -  56

 كهربائيه ادوات وتصنيع بالستيك مصنع:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20191007 تاريخ وفي 28108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبادي عبدربه ابراهيم احمد محمد - للبالستيك عبادي -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجي محمد علي عوض محمود -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود نبيوه محمد علي عمر -  3

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 28197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاي هللا رزق جرجس هللا رزق جرجس -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمني محمود محمد هدى -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب رفاعي محمد احمد وليد -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 17460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الزيات فرج شحاته فرج احمد -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم عبدالحميد عطيه -  8

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عبدالرحمن حامد محمود احمد -  9

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد جمعه جادهللا -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن محمد حسن احمد -  11

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 28139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج علي عبدالعزيز محمد اسماء -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 2175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس زكى حسين احمد -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مرسي محمد مختار سعيد محمود -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطريني سليمان سعيد خالد عبدهللا -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل ابراهيم خليل -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالسيد عبدهللا بشر محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 24939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد احمد الدين عصام محمد -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد حمدي عيد نرمين -  19

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشراكي احمد عبدالخالق بكر اسماء -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد محمد ست -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دياب عبداللطيف سعيد محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف -  23

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف عبدهللا سعد صالح ايهاب -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عشري السيد محمد عمادالدين -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عامر محمد السيد السيد -  26

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عبدالاله محمود محمود -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالحميد عادل محمد -  28

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوشعيشع رشوان صالح نضال -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس مصطفي احمد فريحه -  30

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي عبدالرحيم فتحي عادل ابراهيم -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوخليل سعد فهمي احمد -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 4391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القواس احمد سعد محمد -  33

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمود شحاته السيد شحاته زغلول -  34

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 28078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيله احمد فكري ابراهيم -  35

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طحاوي السيد ابراهيم عباس مصطفي -  36

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 28079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي خالد علي جمعه علي -  37

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فتحي شعبان السيد -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  هللا رزق عويضة جرجس فاروق -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصادق كامل عبدالهادي محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمد محمود ابراهيم نجوى -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسين محمود شحاته -  42

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 24311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غانم ابراهيم عبدالرحمن عيد احمد -  43

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  45

 خاص: التأشير وصف
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 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم علي الحميد عبد صالح اسالم -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 28117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا احمد خليل فهمي -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات بدوي موسى سعد سعاد -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 23404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عبدالمنعم محمد -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدخوم علي ابراهيم امال -  50

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي احمد علي علي محمد -  51

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 28200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالوهاب حامد عبدالوهاب -  52

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 25850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشربيني ابراهيم عبدالمقصود فايزة -  53

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 28213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوموسي محمد محمد رفعت محمد -  54

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 28154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  منصور محمد ورداني حمدي احمد -  55

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للسيراميك  عرب ابو -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مبروك ابراهيم احمد -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جبريل جادالحق جابر -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد السيد ربيع -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 28216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بشاي سليمان قليني ميخائيل -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 28152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب جاد نصر طه عبدالخالق -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود محمد جمال عاطف -  62

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد علي لطفي نور -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهل محمد حسن محمد مصطفي -  64

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن عبدالمجيد بهنسي فتحي محمد -  65

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادي عبدالسالم حامد عبدالحميد طاهر -  66

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عمر عبدالمطلب اميرة -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعقده محمد محمد رزق مختار -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد محمود سعيد مسعد -  69

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالدايم بيومي ابراهيم مسعد مؤمن -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  طنطاوي محمد طنطاوي محمود -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 28138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع فهمي فتحي ادهم -  72

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 16780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد رزق العزيز عبد اسماعيل -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 28198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدجله عبدالمقصود حمزه سعيد -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدالعزيزع عبدالفتاح ضيف ميسره -  75

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 28102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منصور حسن منصور خالد محمود)  العمومية للمقاوالت المنصور -  76

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغني شعبان محمد -  77

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 27775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوي حميده عبدالقادر محمد -  78

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 15146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس مبروك رسالن الظاهر مصطفي -  79

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد هيبه سامي محمود -  80

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب علي محمد عزت عبير -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبداللطيف عبدالحليم علي حلمي -  82

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسين عبدالسالم محمد حسين محمد -  83

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد مرسي بسيوني يسري -  84

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد علي مبروك سعيد محمود -  85

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حسن علواني احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم محمد محمد ابراهيم رجب -  87

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عبدهللا صالح سمارة -  88

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح بسطويسي مرسي محروس سعد -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد ذكي سالمه جواهر -  90

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ علي توفيق محمد اميرة -  91

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمود محمد ايمن -  92

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 28114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه علي محمد حامد رجب ايمن -  93

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شلبي رضوان عبدالسيد رمضان -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطي سعد عبدالعظيم بليغ -  95

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد السيد محمد سعيد -  96

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهيف ابراهيم حسن خالد -  97

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 27236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسين قناوي احمد محمد -  98

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 28140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عوض اسماعيل محمد -  99

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالواحد حامد محمود مصطفي -  100

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سنح محمد محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 28150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان عبدالحميد سعيد علي -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 28149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم سعد عبدالحليم محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي حسن عثمان محمد -  104

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حنيش حكيم سعد عصام -  105

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلفه محمود محمد محمود -  106

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه طلبه عبدالستار السيد ابراهيم -  107

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  طنطاوي محمد فؤاد عيد -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالفتاح محمد هشام -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 28214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد عبداللطيف استفتاح سميرة -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 9989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدوس صابر شوقي عماد -  111

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 28165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن شعبان مستور انور -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  113

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  114

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 24842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدربه محمد سعيد محمود -  115

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سيف محفوظ محمد محفوظ -  116

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 25850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشربيني ابراهيم عبدالمقصود فايزة -  117

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان قنديل صابر ماهر -  118

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالونيس عبدالحليم خيرهللا اسامه -  119

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي مرسي عبدالعزيز اسماعيل -  120

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابواليزيد مسعود محمد امنية -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عباس عاطف احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 28130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  درويش محمد محمود الدكتور صيدلية -  123

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وفي 24454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  محمد منصور شحاته احمد"  المحمول واكسسوار تليفون لتجارة التمامي -  124

 خاص :التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 28141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر راشد جمعه نجاة -  125

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحداد عبدالسالم جمعه سعيد محمد -  126

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عوض صابر فرج -  127

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع عبدهللا عصام دنيا -  128

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل احمد قاسم محمد هانم -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 28137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي منصور سعد محمد -  130

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 28199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان فهيم سليمان فهيم سليمان -  131

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سيف محفوظ محمد محفوظ -  132

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 28115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب احمد مجدي رأفت -  133

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجمعه محمد حسن علي محمد -  134

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 28106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي حسن محمد المرسي احمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  يوسف سعد احمد محمود -  136

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالجواد سعيد لملوم -  137

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار حسن السعيد محمد كريم -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 28116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد خليل محمد فتحية -  139

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بخيت عبدالعظيم مصطفي -  140

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالعزيز محمد احمد اميرة -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 28217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا علي محمد عطية رمضان -  142

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد اسماعيل جمعه ثروت -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد صابر احمد -  144

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكري عبدالمنعم محمود خلف -  145

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عموره عبدالمجيد عوض عمورة -  146

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود سعد عزة -  147

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 28153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عيسى محمد عيسى -  148

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الفرارجي عبدالجليل عبدالجواد ابراهيم محمد -  149

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى كمال عادل عالء -  150

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح عبدالحليم اسماعيل عادل -  151

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمادي السيد فهمي معوض مجدي -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد محمد قاسم جمال -  153

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم صالح محمود -  154

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 28221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه علي احمد محمد ايهاب -  155

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم اسماعيل سعيد -  156

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 28129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوالريش علي منصور جيهان -  157

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الطويل حسنين عبدالعاطي خميس تامر -  158

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي ابراهيم  محمد مرزوقه -  159

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شرابيه علي البشير محمود صباح -  160

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عثمان يوسف مصطفي سمره -  161

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم دسوقي محمد مصطفي -  162

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 28151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم ابراهيم محمود محمد محمود سعد -  163

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم فرحات العشماوي السيد -  164

 خاص: التأشير وصف
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 الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 28118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عبدالعاطي سعيد محمود -  165

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 28238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبده رزق محمود -  166

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 28181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالسيد عبدهللا بشر محمود -  167

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 28127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السكري محمد عبدالرحمن جالل -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 28215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبدهللا عبدالهادي حسن ابراهيم -  169

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلي محمود عبدالزين رجب -  170

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 28218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابونار عامر محمد عبدالقادر محمد -  171

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 28083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد اسماعيل جمعه طه -  172

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 28189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  لفتاحعبدا عبدهللا عبدالعزيز سالمه -  173

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عبدالخالق جبالي جابر -  174

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 28081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حميده سعد هاني -  175

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 28113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر احمد محروس محمد خميس احمد -  176

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 28203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدري محيسن محمد سامح -  177

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 28128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  رضوان صالح محمد مصطفى احمد -  178

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 28172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم هللا راف محمد سالم -  179

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  
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,   القانونى الكيان تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  1

 افراد: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19155   برقم قيده سبق  ، تاجر ،.  السميع عبد فهمى جمال هشام -  2

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتجارة والتصدير لالستيراد خطاب: الى 14430 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  1

   الزراعية الحاصالت وتعبئة وفرز الحبوب

   للتصدير العالمية: الى 19593 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  2

   عبدالعزيز معوض سعد عمرو: الى 23410 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  3

(  حبيبه العال عبد محمد)  للتصدير حبيبه: الى 17929 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  4

  . 

 الموالت وتجهيزات الخدمات الدارة m z: الى 18448 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  5

   البناء ومواد الزراعيه الحااصالت وتوريدات الزراعي واالنتاج والصيانه الخدمه ومراكز والعيادات

   العامه للمقاوالت  زد ام m z: الى 18448 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  6

   عبدهللا عبدالجواد  زيدان عيد مراد: الى 18448 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  7

 .   للمقاوالت الشروق: الى 28075 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  8

   فروتا اورتو نيو: الى 28084 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  9

   للرحالت الفارس: الى 21851 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  10

 -  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى: الى 19854 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  11

   بدوى محمود النصر سيف محمود

)  المنزليه لالدوات السندريسي سنتر: الى 24944 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  12

 (   سندريسي علي عبده محمد طارق

   الميكانيكيه والتوريدات للمقاوالت ايليت: الى 27593 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتصدير لالستيراد االوسط الشرق: الى 13836 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  14

 التوريدات و العموميه للمقاوالت عياد: الى 17366 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  15

 .   عياد محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف/

   السيارات لتجارة السماحة: الى 16780 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  16

   للدواجن اسكندرية بورصة: الى 21613 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   للرحالت الفارس: الى 14653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  18

   صبالي ايه اند ام: الى 27317 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  19

   الزراعيه للحاصالت الحسين: الى 19546 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  20

 الهندسية للصناعات األلمانيه المصريه: الى 23885 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  21

 .   ولوازمها البالستيك والمواسير

   للمالبس تكس النصر: الى 15897 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  22

   خليفه ابراهيم محمد شوقي سامح: الى 15822 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  23

   خليفه ابراهيم محمد شوقي سامح: الى 15822 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  24

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   11373:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها عالم سعد محمود عزيزه/  شركه   - 1

 . فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   11373:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه زهره ابو احمد السيد شريف   - 2

 . فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   11098:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،{   شركائه و حجازي صالح}  الحيواني واالنتاج لالستزراع فود اجرو   - 3

 . فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ

 شركة الكيماوية للصناعات تابعه المصريه بالجنسية متمتعه مصريه مساهمه تابعه شركه-والكيماويات الصباغه مواد شركه   - 4

 تاريخ وفى ،   2392:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(  م.م.ت.ش)بالرمز لها ويرمز( م.ق.م.ش)قابضةمصريه مساهمة

 العامه  الجمعيه قرار بموجب وذلك اجله من انشئت الذي الغرض النتهاء الشركة انقضاء تم  السجل شطب/محو تم   20191013

 نهائيا التجاري السجل وشطب 2019/09/30 في والمؤرخ الكيماوية للصناعات القابضة الشركة من المعتمد للشركه العاديه

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   7917:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه اسماعيل محمد/  شركة   - 5

 التجاري السجل وشطب نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   5383:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدالسميع رسالن شركة   - 6

 . فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل

 تم   20191022 تاريخ وفى ،   6870:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عامر محمد السيد السيد شركة   - 7

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   9829:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه جرجس فاروق/  شركه   - 8

 . فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 20191014،   تاريخ وفي 468، برقم اقيده سبق ،  بسيطة توصية وشركاه طلبة مصطفى احمد/  شركة -  1

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تعديل تم 20191014،   تاريخ وفي 468، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه وهمان طلبه محمد مصطفى شركه -  2

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 المال رأس تعديل تم 20191014،   تاريخ وفي 468، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه طلبة مصطفى احمد/  شركة -  3

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تعديل تم 20191014،   تاريخ وفي 468، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه وهمان طلبه محمد مصطفى شركه -  4

  جنيه  21000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 24469    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،.  وشركاه المسلماني ياسر/  شركة -  1

 بالوحدة وكائن وتعبئتها انواعها بكافة والغربيه الشرقية والحلويات المعجنات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: فرع ،:   الـتأشير وصف

 . بالمطورين الصناعية المنطقة - 152 رقم

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 24469    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه المسلماني رياس/  شركة -  2

 بالوحدة وكائن وتعبئتها انواعها بكافة والغربيه الشرقية والحلويات المعجنات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: فرع ،:   الـتأشير وصف

 . بالمطورين الصناعية المنطقة - 152 رقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ،" .  سيارات تجارة"  ليصبح الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ،.  وشريكه عبدالوهاب محمد احمد شعبان/  شركة -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 23318   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 صابر حسام/  شركة: الى 24439 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191009:  تاريخ فى  ،  -  1

 . السيد احمد احمد صابر وشريكه احمد احمد

 مصطفى احمد/  شركة: الى 468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191014:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه طلبة

 مصطفى احمد/  شركة: الى 468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191014:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه طلبة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد - الشريك تخارج وتم - تضامنم كشريك الشركة الى انضم  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد احمد صابر -  1

 24439   برقم    20191009:  تاريخ ،.  كامال نصيبه استالمه بعد - بدر محمد محمود

 محمد - الشريك تخارج وتم - متضامن كشريك الشركة الى انضم  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد احمد احمد صابر -  2

 24439   برقم    20191009:  تاريخ ،.  كامال نصيبه استالمه بعد - بدر محمد محمود

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  وهمان طلبه محمد عصام محمد -  3

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع امام منفردا

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع اال

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  وهمان طلبه محمد عصام محمد -  4

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع امام منفردا

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع اال

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  وهمان طلبه محمد عصام محمد -  5

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع امام منفردا

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع اال

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  وهمان طلبه محمد عصام محمد -  6

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات عجمي امام منفردا

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع اال

 امام منفردا  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  وهمان  طلبه محممد  عيد -  7

 اال االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع

 امام منفردا  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  وهمان  طلبه محممد  عيد -  8

 اال االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  وهمان طلبه محمد مصطفى احمد -  9

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع امام منفردا

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع اال

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  وهمان طلبه محمد مصطفى مداح -  10

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع امام منفردا

 468   برقم    20191014:  تاريخ ، الشركاء لجميع بالرجوع اال

  الشركة عن نيابه باسمه والتوقيع االدارة حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  وهمان طلبه  محمد عصام مصطفى -  11

 االقتراض يحق وال التجاري والسجل الدوار كفر مدينة ومجلس والمطاحن التموين مديرية وامام الحكوميه الجهات جميع امام منفردا
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2019/09/04 في 668 برقم موثق شطب اقرار بموجب185 رقم التجاري الرهن قيد شطب  ابراهيم عيد عبدالمقصود محسن -  1

 11684   برقم    20191017:  تاريخ ، البنوك توثيق

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


