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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجاره عن 25150 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم رزق ابراهيم -  1

 الفتاح عبد عاشور محمد رامى بملك الكرما:  بجهة ، ومعادن المونيوم

 تجاره عن 25150 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم رزق ابراهيم -  2

 تجاره نشاط عن محمد المعاطى ابو رجب محمد بملك السينما خلف السالم منشيه بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، ومعادن المونيوم

 25150 برقم ومقيد 2018/8/15 فى افتتح دواجن مستلزمات

 عن 26738 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؤنس المتولى محمد فهمى عبده احمد -  3

 مؤنس المتولى محمد فهمى عبده بملك الجيش شارع النصر منيه:  بجهة ، بقاله تجاره

 البقالة تجارة عن 26782 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد جمال محمد -  4

 محمد عبده صبح فاديه/  بملك - السوق شارع - ناصر ابو كفر:  بجهة ،

 تجارة عن 26698 برقم 20191002 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد على وليد -  5

 متولى طه معتز طه/  بملك - البحر شارع - عبيد بنى:  بجهة ، سيارات اكسسوارات

 ، عامه صيدليه عن 26728 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد فوزى ابراهيم -  6

 الحديدى ابراهيم محمد حمدى بملك العكاوى شارع الرمان اشمون:  بجهة

 تجارة عن 26735 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عربان احمد محمد الحسين شرين -  7

 صالح محمد الدين صالح/  بملك - الجديدة السكة شارع - الكردى:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس

 الحنبلى

 باب نجارة عن 26760 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد شعبان محمد سعد احمد -  8

 مصلح شعبان محمد ياسر/ بملك ناصر بنك بجوار نجير:  بجهة ، وشباك

 ، بقاله تجاره عن 26743 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل احمد محمود منى -  9

 العدالن الخميسى ابراهيم صالح بملك الجديده برمبال:  بجهة

 عن 26767 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القال العال عبد راشد العال عبد محسن -  10

 القال السيد العال عبد راشد العال عبد/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ، صناعية منظفات وتغليف وتعبئة تصنيع

 تجارة عن 26792 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  الغريب اللطيف عبد رفعت عبير -  11

 الشريف احمد محرم بكر ابو امل/  بملك - قنيش كفر:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مكتب عن 26789 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ محمود خيرى محمد -  12

 الحميد عبد العزيز عبد محمد بملك العمده شارع دكرنس:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما وتشطيبات عامه مقاوالت

 تجارة عن 26741 برقم 20191017 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نعمة احمد محمد السيد احمد -  13

 طه ابراهيم حامد احمد/  بملك - الصديق بكر ابو شارع - دكرنس:  بجهة ، حريمى جاهزة مالبس

 مصنع عن 26745 برقم 20191020 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سليم محمود هللا جاب -  14

 حسين العظيم عبد الفتاح عبد زينب/  بملك - الربيعة - 2 الشركة:  بجهة ، بالستيك اكياس

 ورشة عن 26781 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرشيدى الدسوقى عبدالجواد على -  15

 عبدالجواد على محمد/  بملك - بورسعيد شارع - دكرنس:  بجهة ، وشباك باب نجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 26790 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد احمد احمد نجيب محمد محمود -  16

 الحداد احمد احمد نجيب محمد بملك الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامه مقاوالت مكتب

 ديكور عن 26791 برقم 20191030 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد الفتاح عبد ابراهيم كريم -  17

 الفتاح عبد الفتاح عبد ابراهيم/ بملك الرياض:  بجهة ، جبس

 مقاوالت مكتب عن 26713 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت العال عبد -  18

 التومه العال عبد على ابراهيم بملك الكردى كفر:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامه

 عن 26742 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو -  19

 دكرنس:  بجهة ، كهربائيه ادوات وتوريدات 6 المجموعه من 36 والفقره 19 رقم المجموعه عدا فيما السلع لجميع استيراد مكتب

 زيد سليمان عوض ابراهيم بملك الجديد الموقف شارع

 تجارة عن 26749 برقم 20191021 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السميع عبد محمد احمد محمد -  20

 السميع عبد محمد احمد/  بملك - رومى ميت:  بجهة ، وبقوليات اعالف

 ورشة عن 26771 برقم 20191027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد شوقى محمد ابراهيم -  21

 ابراهيم محمد شوقى محمد جمال/  بملك - البحر شارع - دكرنس:  بجهة ، حدادة

 تشكيل عن 22117 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود احمد احمد محمد -  22

 سرحان على على وئام/  بملك - الكردى كفر:  بجهة ، صاج

 تشكيل عن 22117 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود احمد احمد محمد -  23

 الصاج تجارة/  نشاط عن على محمود احمد احمد بملك - النصر منية مركز - الكردى كفر/  بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، صاج

 دكرنس 22117 برقم ومقيد 2015/10/28 فى 2473 برقم مودع

 عن 26689 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى السيد العليم عبد محمود احمد -  24

 المتولى السيد العليم عبد محمود بملك الدراكسه:  بجهة ، رخام تقطيع ورشه

 تصنيع عن 26715 برقم 20191010 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد مجدى سمير -  25

 ابراهيم محمد محمد مجدى سمير/  بملك -  المراعى شركة بجوار - ناصر ابو كفر:  بجهة ، البان منتجات

 مكتب عن 26732 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس يونس يونس محمد -  26

 الشافعى يونس يونس يونس بملك الدينى المعهد بجوار الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامه مقاوالت

 مكتب عن 26734 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد محسن مياده -  27

 شارع دكرنس:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 احمد عوض ضياء بملك الزراعه مساكن

 ، حالقه صالون عن 26758 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان سعد محمد احمد -  28

 ابراهيم شعبان سعد عايده بملك الناحيه داير - الصغرى القباب:  بجهة

 تجارة عن 26710 برقم 20191008 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمود -  29

 ابراهيم احمد ابراهيم احمد/ بملك السرب شارع عبيد بنى:  بجهة ، زراعية ومحاصيل اعالف

 تجاره عن 26709 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار السيد على مصطفى ملكه -  30

 احمد سيد احمد محمد احمد بملك الصالحات:  بجهة ، البقاله

 عن 26719 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد العزيز عبد احمد خالد -  31

 سالمه المهدى احمد بملك الكردى:  بجهة ، اسماك تجاره
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 26721 برقم 20191013 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد ابراهيم بدريه -  32

 العدل احمد الساداتى الحميد عبد/  بملك - الروس ابو برج - العروبه شارع - دكرنس:  بجهة ،( االدويه عدا فيما) طبية مستلزمات

 عن 26751 برقم 20191021 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد الوصيف صالح حسام -  33

 مجلس شارع - دكرنس:  بجهة ، ميكانيكية وتوريدات(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) ومعمارية خرسانية مقاوالت مكتب

 احمد الوصيف هللا عبد صالح/  بملك - المدينة

 مكتب عن 26764 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد السيد الهادى عبد على -  34

 المجيد عبد عباس عوض ابراهيم/ بملك الجديد الكوبرى_ تمامه ميت:  بجهة ، السياحيه االنشطة عدا فيما داخلية رحالت

 26776 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل محمد السالم عبد صالح سمير يوسف -  35

 الكريم عبد الستار عبد سمير نادية/ بملك سمعان عزبة:  بجهة ، حالقة صالون عن

 حلويات تجارة عن 26784 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر كامل مصطفى محمد -  36

 خاطر محمد ابراهيم طاهر/ بملك الرمان اشمون:  بجهة ،

 تجارة عن 26696 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد البارى عبد جالل امل -  37

 المجيد عبد القناوى محمود محب عادل/  بملك - السودان ميت:  بجهة ، وبطاريات كاوتشوك

 مكتب عن 26722 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى البيلى محمد ممدوح حسن -  38

 على على جمال احمد/ بملك الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 بمكت عن 26730 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغالى محمد السيد عادل محمد -  39

 شارع دكرنس:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 العشماوى السعيد نبيل محمد بملك العروبه

 ، توريدات عن 26766 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد حامد احمد -  40

 زيادة حامد محمد حامد/ بملك الكردى كفر:  بجهة

 قشرة تجارة عن 26775 برقم 20191027 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد احمد لمياء -  41

 الحافظ عبد محمد فريد احمد فريد/ بملك السوق شارع تمامة ميت:  بجهة ،

 فيما مطبعة عن 26794 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد محمد ابراهيم -  42

 ، الالزمة التراخيص على الحصول بعد والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا

 صالح محمد محمد/ بملك الربعمائة عزبة:  بجهة

 مكتب عن 26712 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك على على احمد حمدى -  43

 كشك على على احمد/ بملك عالم كفر:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما متكاملة مقاوالت

 ورشة عن 26757 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه محمد محفوظ محمد -  44

 السيد مصطفى عزه/ بملك الصغرى القباب:  بجهة ، زراعية جرارات اصالح

 عن 26736 برقم 20191016 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت الحديدى نادر مؤسسه -  45

 محمد عبده بملك النوعيه التربيه كليه شارع النصر منيه:  بجهة ، وتوريدات(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) عامه مقاوالت

 الحمادى حامد

 فول مطعم عن 26769 برقم 20191027 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبده عبده السيد احمد -  46

 محروس احمد احمد بملك الجديده برمبال:  بجهة ، وفالفل

 ، ترزى عن 26774 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على الفتاح عبد احمد -  47

 على الجرايحى سميره/  بملك- الربيعة - 2الشركة:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 26786 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد محمد محمد ابراهيم -  48

 شعيب على السيد على/ بملك سراج ابو شارع الرياض:  بجهة ، خردوات

 ورشه عن 26793 برقم 20191030 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيد عبد فؤاد احمد اميره -  49

 كامل محمود محمد بملك عاصم منشاه:  بجهة ، الوميتال

 مكتب عن 26708 برقم 20191007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود اللطيف عبد اسماعيل سليم -  50

 حسن عبدهللا عرفات بملك الصالحات كفر:  بجهة ، توريدات

 تجاره عن 26700 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان اسماعيل اسماعيل اموره -  51

 سليمان اسماعيل اسماعيل القادر عبد بملك طاهر ميت:  بجهة ، وبويات حدايد

 مزرعه عن 26718 برقم 20191013 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد فراج السيد -  52

 محمد فراج محمود محمد بملك المحكمه طريق - محمود السيد منشيه:  بجهة ، مواشى

 عن 26726 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده السالم عبد سالم السالم عبد -  53

 احمد السيد/  بملك - حماد حسين شارع - دكرنس:  بجهة ، 6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعة فيماعدا وتصدير استيراد مكتب

 الدين تقى احمد محمد

 عن 26729 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديكور ولوازم للحدايد السيد طلعت -  54

 طه السيد السيد الحسينى مى بملك العزيز عبد بن عمر شارع دكرنس:  بجهة ، ديكور ولوازم حدايد تجاره

 عن 26748 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا محمد احمد محمد ياسمين -  55

 السيد العاطى عبد هانى/  بملك - التل عزبة:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا متكاملة واعمال مقاوالت مكتب

 ورشه عن 26795 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمى حسن فهيم محمود احمد -  56

 محمد احمد محمد رضا بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس:  بجهة ، الوميتال

 عن 26788 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هرماس النبى عبد الشحات المتولى -  57

 صالح يونس اللطيف عبد محمد بملك السرب شارع عبيد بنى:  بجهة ، بقاله تجاره

 ورشه عن 26795 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمى حسن فهيم محمود احمد -  58

 بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس بناحيه اخر رئيسى محل له:  بجهة ، الوميتال

 26795 تابع برقم ومقيد 2019/10/30 فى 3050 برقم مودع الوميتال معرض نشاط عن شبانه احمد مصباح محمد

 ورشة عن 26695 برقم 20191002 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى الفتاح عبد جالل محمد -  59

 محمود الستار عبد طارق/  بملك - الكبير الشارع الناحية شارع - سويد ميت:  بجهة ، بلدى تنجيد

 عن 26688 برقم 20191001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسن محمد محمد ابراهيم -  60

 الفتوح ابو عبده ممدوح جالل بملك مجاهد ميت:  بجهة ، سيارات ميكانيكى

 بقالة تجارة عن 26692 برقم 20191001 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد الهادى عبد محمود -  61

 زهرى محمد عوض اميمه/  بملك - العزازنة:  بجهة ،

 ، بقالة تجارة عن 26716 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد وهبه محمد خالد -  62

 محمد وهبه محمد الناصر عبد/ بملك هندى على شارع اليوسيفية:  بجهة

 مكتب عن 26762 برقم 20191023 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد سعد ايهاب -  63

 محمد السعيد محمد خالد/ بملك مجاهد منية:  بجهة ، ولحسابه للغير عمال نقل رحالت



 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

 بقالة عن 26765 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى السيد العليم عبد محمود -  64

 السيد العليم عبد محمد/  بملك الدراكسة:  بجهة ، وتموين

 مكتب عن 26759 برقم 20191022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى المتولى محمد احمد -  65

 شارع دكرنس:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 الباز محمد مالك بملك المدينه مجلس

 عن 26772 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى على متولى زكريا متولى زكريا -  66

 حجازى على المتولى زكريا على/ بملك القديمة برمبال:  بجهة ، جزارة

 26778 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان المهدى محمود العزيز عبد نجالء -  67

 جبر احمد محمد الحميد عبد كريمه بملك مؤمن الخولى ميت:  بجهة ، عامه صيدليه عن

 مكتب عن 26779 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق عبدالحميد لطفى احمد -  68

 صديق عبدالحميد لطفى اسامه/  بملك - الصالحات كفر:  بجهة ،( السياحيه االنشطه عدا فيما) الغير لحساب عمال ونقل رحالت

 مزرعة عن 26785 برقم 20191029 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود عطيه محمود -  69

 عطيه محمود عطيه/  بملك - الرمان اشمون - الجديده الكرما:  بجهة ، مواشى

 زيوت تجارة عن 26701 برقم 20191003 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد خيرى صبرى -  70

 على احمد خيرى صبرى مصطفى/  بملك - الجنينة:  بجهة ، زراعية واالت وشحوم

 مكتب عن 26690 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم على احمد فتحى -  71

 على ابراهيم على احمد/  بملك - الزهراء منشية:  بجهة ، سيارات تأجير

 فراكه عن 24196 برقم 20191013 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الوفا ابو السيد احمد محمد -  72

 الوفا ابو السيد احمد بملك الجديد حماد حسين شارع دكرنس:  بجهة ، ارز

 فراكه عن 24196 برقم 20191013 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الوفا ابو السيد احمد محمد -  73

 فى افتتح واعالف حبوب تجاره نشاط عن الوفا ابو السيد احمد بملك حماد حسين شارع دكرنس بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، ارز

 24196 برقم ومقيد 2017/10/31

 مزرعه عن 26746 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى ناصف الحميد عبد حاتم -  74

 موافى ناصف الحميد عبد بملك الدراكسه:  بجهة ، مواشى

 ، البقالة تجارة عن 26761 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبله محمد المتولى فكريه -  75

 غازى محمد شحاته/  بملك - الصحية الوحدة شارع - اليوسيفية:  بجهة

 تجارة عن 26768 برقم 20191024 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عوض عمر وفاء -  76

 الشحات احمد بدير احمد/ بملك العزيز عبد بن عمر شارع_  دكرنس:  بجهة ، مفروشات

 وبيع تاجير عن 22995 برقم 20191029 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق فريد ثروت محمد -  77

 شيحته السيد محمد بملك فارس ميت:  بجهة ، جديده زفاف فساتين

 وبيع تاجير عن 22995 برقم 20191029 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق فريد ثروت محمد -  78

 فى افتتح حريمى كوافير نشاط عن شيحته السيد محمد بملك فارس ميت بناحيه رئيسى محل له يوجد:  بجهة ، جديده زفاف فساتين

 دكرنس 22995 برقم ومقيد 2016/9/1

 ، ماركت سوبر عن 26694 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد خليفه يحي خليفه -  79

 المتولى محمد المتولى/  بملك - القطار محطة بجوار دكرنس:  بجهة



 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

 تجاره عن 26706 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كردوشه عمر احمد هانى نهاد -  80

 بدران محمد عطيه مرفت بملك الرياض:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 عن 26705 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين فاضل ابراهيم حفظى محمود -  81

 العربى جمعه جمعه ناصر بملك الرياض:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب

 عن 26724 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنزلية لالدوات الحسن ابو معرض -  82

 جبر على على فوزى/  بملك - الكردى:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 عن 26727 برقم 20191014 فى دقي ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوجى السيد محمود بالل محمد -  83

 مسجد بجوار العزيز عبد محمد شارع الدراكسة:  بجهة ، عامة وتوريدات( العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) متكاملة مقاوالت

 الحلوجى السيد محمود بالل/  بملك االشراف

 توريد عن 26733 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو الصياد هللا عبد ناديه -  84

 محمد الرازق عبد احمد محمد/  بملك - العام المستشفى خلف - دكرنس:  بجهة ، طبية مستلزمات

 مكتب عن 26739 برقم 20191017 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الطنطاوى حسن الطنطاوى -  85

 حسن الطنطاوى حسن/  بملك - شبرا شارع - عبيد بنى:  بجهة ، وتوريدات سيارات تأجير

 مالبس تجارة عن 26755 برقم 20191021 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين المتولى حسين محمد -  86

 الحميد عبد عوض احمد/  بملك - الصالحات كفر:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة

 عن 26773 برقم 20191027 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن المعاطى ابو الحسينى عزيزة -  87

 احمد الحسينى عارف حسنى/ بملك الناحية داير شارع حما حارة عبيد بنى:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 رحالت مكتب عن 26783 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشحات محمد على السيد -  88

 العدروسى الرازق عبد فرنده/  بملك - الطلمبات:  بجهة ، السياحية االنشطه فيماعدا داخلية

 مقاوالت مكتب عن 26691 برقم 20191001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت الزينى -  89

 حسين حسن ابراهيم/ بملك المركز شارع النصر منية بندر:  بجهة ، ومصنعيات(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما)  متكاملة

 صالح

 مدشه عن 26717 برقم 20191013 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان المرسى السيد ضياء بالل -  90

 رزق السعيد عبير بملك هالمحمودي:  بجهة ، حبوب وجرش

 تجارة عن 26731 برقم 20191016 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حشمت محمود ابراهيم -  91

 جاد على صابر محمود/  بملك - فارس ميت:  بجهة ، بقالة

 مزرعة عن 26744 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى مصطفى فتحى رضا -  92

 مصطفى فتحى محمد فتحى/ بملك مصبح غازى عزبة:  بجهة ، مواشى

 ، بقالة تجارة عن 26750 برقم 20191021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر احمد احمد طارق -  93

 معروف متولى احمد/  بملك - العراقى صبرى امام المدينة مجلس شارع - دكرنس:  بجهة

 مزرعه عن 26763 برقم 20191023 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السعيد رضا حارس -  94

 رمضان عبده رجب مى بملك البجالت:  بجهة ، مواشى

 عن 26780 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد الباقى عبد اللطيف عبد حسن -  95

 دياب الحليم عبد الباقى عبد اللطيف عبد/ بملك الربيعة:  بجهة ، بقالة تجارة

 عن 19329 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد محمود صالح محمود -  96

 ابراهيم ابراهيم محمود محمد بملك عاصم ميت:  بجهة ، مواشى مزرعه



 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

 عن 19329 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد محمود صالح محمود -  97

 نشاط عن الحميد عبد محمود صالح بملك الدين كمال مسجد بجوار عاصم ميت بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، مواشى مزرعه

 19329 برقم ومقيد 2012/2/9 فى افتتح متكامله مقاوالت

 عن 26699 برقم 20191002 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطى عبد ابراهيم محمد ابراهيم -  98

 راغب السيد ابراهيم امانى/  بملك - التل عزبة - رومى ميت:  بجهة ، مواشى مزرعة

 مكتب عن 26704 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسوبه على ابراهيم على السيد -  99

 على ابراهيم على على/ بملك عرابى احمد شارع_ محمود السيد منشية:  بجهة ، نقل مقاوالت

 عن 26725 برقم 20191014 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الوهاب عبد الدسوقى ياسر -  100

 الوهاب عبد الدسوقى ياسر محمد بملك عدالن ميت:  بجهة ، مواشى مزرعه

 ورشة عن 26752 برقم 20191021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عزت سامى خالد -  101

 الخوالنى على محمد عزت/ بملك الهادى عبد ابراهيم عزبة:  بجهة ، موبليات نجارة

 تجارة عن 26747 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المس احمد الفرغلى احمد طارق -  102

 سالم احمد الفرغلى احمد/  بملك - محفوظ نجيب شارع - السماروه - دكرنس:  بجهة ، البقالة

 ، صيدلية عن 26777 برقم 20191027 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور السيد محمد محمد -  103

 اسماعيل مصطفى الرازق عبد اسماعيل/  بملك - فارس ميت كفر:  بجهة

 عن 26787 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين احمد محمود السيد الدين علم -  104

 حسنين احمد محمود السيد/  بملك - الجنينة:  بجهة ، جافة حلوى مصنع

 عن 26795 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمى حسن فهيم محمود احمد -  105

 احمد مصباح محمد بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس:  بجهة ، الوميتال معرض

 شبانه

 عن 26795 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمى حسن فهيم محمود احمد -  106

 بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، الوميتال معرض

 دكرنس 26795 برقم ومقيد 2019/10/29 فى افتتح الوميتال ورشه نشاط عن محمد احمد محمد رضا

 تجارة عن 26702 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يسن محمد زهران الرحمن عبد -  107

 رزق يسن محمد زهران/  بملك ناصر ابو كفر:  بجهة ،( االدويه دون) طبية مستلزمات

 رحالت مكتب عن 26707 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عبده امل -  108

 عطوه احمد ابراهيم احمد/ بملك القديم السوق شارع المحمودية:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخليه

 تجارة عن 26723 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى محمد الشربينى نهال -  109

 منصور الشربينى احمد محمود/  بملك - الجمال منشأة:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 26754 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الشربينى عاصم الشربينى -  110

 مصطفى احمد الشربينى عاصم/ بملك الدراكسة:  بجهة ،( تسمين) ماشية تربية مزرعة

 احذية تجارة عن 26756 برقم 20191021 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس السيد محمد وليد -  111

 العراقى احمد العراقى رحاب/  بملك - رياض المنعم عبد شارع - دكرنس:  بجهة ، وشنط

 تجارة عن 26703 برقم 20191007 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى عوض مرسى محمد -  112

 يوسف احمد يوسف محمد/ بملك يوسف ابو ارض_  السوق شارع دكرنس:  بجهة ، تكاتك غيار قطع



 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 26028 برقم 20191008 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  113

 القاضى محمد احمد الدين عالء بملك القاضى عزبه - الخشاشنه:  بجهة ، مواشى مزرعه

 عن 26028 برقم 20191008 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  114

 استيراد مكتب نشاط عن سلطان احمد مصطفى رمزى بملك المؤمن عبد كفر بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، مواشى مزرعه

 26028 برقم ومقيد 2019/3/5 فى افتتح وتصدير

 تجارة عن 26714 برقم 20191010 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى المجيد عبد احمد حمدى -  115

 المتولى المجيد عبد احمد/ بملك سويد ميت:  بجهة ، مكتبية ادوات

 تجارة عن 26720 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السميع عبد تيسير السيد -  116

 السيد ابراهيم احمد امال/  بملك - الحلوج ميت:  بجهة ، صحية ادوات

 مكتب عن 26737 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد السيد احمد السيد -  117

 ابراهيم محمد السيد احمد/  بملك - عاصم منشأة:  بجهة ، تكييف وتركيب اعمال وصيانة توريد

 ، بقاله تجاره عن 26753 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم احمد وفاء -  118

 عمر محمدين محمد عثمان بملك المقابر طريق - عالم كفر:  بجهة

 تجارة عن 26770 برقم 20191027 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الشبراوى احمد امال -  119

 البدرى محمد حسن يسرى/  بملك - اليوسيفية:  بجهة ، وتقاوى وبذور زراعية مبيدات

 مزرعه عن 26796 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر الحميد عبد حسن احمد -  120

 صابر الحميد عبد الفتاح عبد محمد بملك القديمه برمبال:  بجهة ، والبان مواشى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  الغذائيه المواد وتغليف تعبئه  ،  شركة   وشريكه ابراهيم محمد صالح اسالم شركه -  1

 سعيد ابراهيم محمد صالح بملك الرمان اشمون:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف تعبئه عن ، 26693 برقم 20191001

 والمقاوالت الكهربائيه واالعمال الحدائق وتنسيق والصيانه النظافه اعمال  ،  شركة   وشريكه المتولى عيد عماد محمود شركه -  2

 اعمال عن ، 26740 برقم 20191017 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس(   العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما)  العامه

 ميت:  بجهة ،(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما)  العامه والمقاوالت الكهربائيه واالعمال الحدائق وتنسيق والصيانه النظافه

 سليم ابراهيم عطيه عنانى ناديه بملك الورش بجوار المحطه شارع مجاهد

   مالها ،رأس  التجميل ومستحضرات االكسسوارات وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكته محمد السيد رضا محمد شركه -  3

 دكرنس:  بجهة ، التجميل ومستحضرات االكسسوارات وتوزيع تجاره عن ، 26711 برقم 20191008 فى ،قيدت 19000.000

 احمد محمد لسيدا رضا بملك الجديد حماد حسين شارع - الثمانيه شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191001 تاريخ ىوف ،   10080:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدوى عبده ابراهيم الشحات امل   - 1

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   19504:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عامر احمد عامر احمد   - 2

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   25776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود السيد صالح فيفى   - 3

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   25776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود السيد صالح فيفى   - 4

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 تم   20191002 تاريخ وفى ،   22773:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد الشبراوى اسامه مؤسسه   - 5

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   13270:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجا ابو الرازق عبد النجا ابو سامية   - 6

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   15750:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى النبى حسب شفيق حسنى   - 7

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   23070:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتولى محمد ابراهيم محمد   - 8

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   6609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل على عرفات محمد   - 9

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   22719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شطا محمد المغاورى المغاورى   - 10

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   18292:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوضى المحمدى احمد كارم   - 11

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   10247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى السيد ابراهيم السيد   - 12

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   10911:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلى اللطيف عبد ابراهيم يحى   - 13

 تعالى هللا رحمة الى الشأن صاحب لوفاة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   15493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حافظ الظاهر عبد سالم   - 14

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   18035:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوفا ابو الوهاب عبد محمد جمال   - 15

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   15132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مطاوع السيد زيد الشحات   - 16

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   14258:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حجازى بدير جمال   - 17

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   2505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن الغريب محمد احالم   - 18

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   20499:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد السيد عثمان   - 19

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   22745:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد محمد مجدى دينا   - 20

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   25013:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العباس ابو ابراهيم محمد احمد   - 21

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   9708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان المرسى السيد ضياء   - 22

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم

 شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   24928:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد على ابراهيم على الفتاح عبد   - 23

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   14615:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للكمبيوتر زيد مركز   - 24

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   14615:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نت زيد الى التجارى االسم تعديل   - 25

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   24278:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه السيد احمد السيد طالل   - 26

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   18279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود السيد محمود عادل   - 27

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   21096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الوفا ابو القادر عبد بثينه   - 28

 تعالى هللا رحمة الى الوفاة بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   15948:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل احمد الساداتى الحميد عبد   - 29

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   6756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد محمد جمعه ابراهيم   - 30

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   4938:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد صالح محمد صالح   - 31

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   17262:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد صالح محمد خالد   - 32

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   14869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد همام شعبان محمد   - 33

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   14869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد همام شعبان محمد   - 34

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   16155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغريب الرازق عبد الشهيد عبد لطفى   - 35

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   6285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هيكل حسن محمد محمود   - 36

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   14912:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهاوى السيد ابراهيم خليل   - 37

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   24524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد حسين نهله   - 38

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

  السجل شطب/محو مت   20191024 تاريخ وفى ،   7806:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيطه احمد عبده عبده محمد   - 39

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 تم   20191027 تاريخ وفى ،   25236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خيال عبدالعال منصور عزت السيد   - 40

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   10082:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب شلبى محمد هاشم ام   - 41

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   23707:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على على محمد السيد محمود   - 42

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  26676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنشاوى المعاطى ابو السيد المعاطى ابو -  1

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  26082 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد مسعد رضا -  2

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  26552 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى الشبراوى المندوه زينب -  3

  جنيه  80000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  26569 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خفاجه المرسى زكى الحميد عبد محمد -  4

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  26713 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت العال عبد -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل



 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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  25923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد سليمان محمد السيد -  6

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  23010 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان الجواد عبد محمد الجواد عبد -  7

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

 رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  7100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل العنيين ابو المحجوب عبده محمد نبيل -  8

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  24216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على سالم طه فوزى طه -  9

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  17478 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خاطر احمد احمد هاشم ام -  10

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  14732 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرفاعى حسين محمد ياسر -  11

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  19595 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب محمد لطفى احمد اشرف -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  19595 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب محمد لطفى احمد اشرف -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  25302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه السيد السيد احمد -  14

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  25299 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كسبه محمد الصديق ثروت محمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  17787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين عز بدر محمد السيد اشرف -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  18497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد  عطيه محمد عطيه -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  24776 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معين محمد محمد القادر عبد عادل -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  23407 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشنيطى رزق محمد السيد حسين -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  24122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خريبه محمد على ماضى يسين -  20

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  26499 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه السيد الفرج ابو ممدوح -  21

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  26556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدل السيد ابراهيم محمد -  22

  جنيه  65000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف,  المال رأس تعديل مت  20191021 ، تاريخ وفي  25804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود كمال على نجالء -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  26498 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى محمد عاطف محمد -  24

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  24132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتولى محمد صبرى شيماء -  25

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  6294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبايه بدوى على منير -  26

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  10025 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين الخالق عبد فتحى السعيد -  27

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

 رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  26684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على اسماعيل العظيم عبد فوزى باهلل معتز -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  14945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى السميع عبد محمد جميل -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  25457 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشحات احمد مسعد مديحه -  30

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  22328 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم سيف غالب وحيد -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  15345 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربه عبد على محمد محمد الدين عماد -  32

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

 تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  26168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد اللطيف عبد شكرى اللطيف عبد -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  26746 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موافى ناصف الحميد عبد حاتم -  34

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  25393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا امين رشاد امين -  35

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  18978 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى المتولى محمود مجدى -  36

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 26691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الزينى -  1

 صالح حسين حسن ابراهيم/ بملك المركز شارع النصر منية بندر

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 26694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليفه يحي خليفه -  2

 المتولى محمد المتولى/  بملك - القطار محطة بجوار دكرنس ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 24020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد السعيد صبرى محمد -  3

 مصلحى الواحد عبد نعيم السيد/ بملك_  اليوسيفية- هندى على عزبة إلى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 26688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن محمد محمد ابراهيم -  4

 الفتوح ابو عبده ممدوح جالل بملك مجاهد ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 26692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الهادى عبد محمود -  5

 زهرى محمد عوض اميمه/  بملك - العزازنة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 26690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم على احمد فتحى -  6

 على ابراهيم على احمد/  بملك - الزهراء منشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 25150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم رزق ابراهيم -  7

 الفتاح عبد عاشور محمد رامى بملك الكرما ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 25150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم رزق ابراهيم -  8

 مستلزمات تجاره نشاط عن محمد المعاطى ابو رجب محمد بملك السينما خلف السالم منشيه بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 25150 برقم ومقيد 2018/8/15 فى افتتح دواجن

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 25150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم رزق ابراهيم -  9

 مودع ومعادن المونيوم تجاره نشاط عن الفتاح عبد عاشور محمد رامى بملك الكرما بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 25150 تابع برقم ومقيد 2019/10/1 فى 2743 برقم

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 26689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السيد العليم عبد محمود احمد -  10

  المتولى السيد العليم عبد محمود بملك الدراكسه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 25046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار محمد الحميد عبد السعيد -  11

 عبدالفتاح محمد رمضان عفاف/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 21029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى العباسى محمد احمد -  12

 المرسى المرسى المتولى المتولى/ بملك دموه إلى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 26696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البارى عبد جالل امل -  13

 المجيد عبد القناوى محمود محب عادل/  بملك - السودان ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 26699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد ابراهيم محمد ابراهيم -  14

 راغب السيد ابراهيم امانى/  بملك - التل عزبة - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 26082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد مسعد رضا -  15

 السيد محمد مسعد رضا/  بملك - ضافر ميت/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 26695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى الفتاح عبد جالل محمد -  16

 محمود الستار عبد طارق/  بملك - الكبير الشارع الناحية شارع - سويد ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 26698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد على وليد -  17

  متولى طه معتز طه/  بملك - البحر شارع - عبيد بنى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 26700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسماعيل اسماعيل اموره -  18

 سليمان اسماعيل اسماعيل القادر عبد بملك طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  نوانالع تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 26702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن محمد زهران الرحمن عبد -  19

 رزق يسن محمد زهران/  بملك ناصر ابو كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 18918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف محمد الحميد عبد الغنى عبد محمد -  20

 السيد احمد ابراهيم/  بملك - الجديد حماد حسين شارع - دكرنس/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 26701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد خيرى صبرى -  21

 على احمد خيرى صبرى مصطفى/  بملك - الجنينة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 25615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمود اللطيف عبد سراج مصطفى -  22

 فرعون السيد السيد حسنى محمود بملك رومى ميت جانبيه الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 26704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسوبه على ابراهيم على السيد -  23

 على ابراهيم على على/ بملك عرابى احمد شارع_ محمود السيد منشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 26703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عوض مرسى محمد -  24

 يوسف احمد يوسف محمد/ بملك يوسف ابو ارض_  السوق شارع دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 23071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد حماد ابراهيم -  25

 السحيتى محمد طالل بملك محمود السيد منشيه الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 25469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد الدين نور كرم -  26

 برقم مودع محمد الحميد عبد الخالق عبد سليم بملك الرحمه جامع بجوار شيرين اسماعيل دائره بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

    الكوثر 9117 برقم ومقيد 2019/10/30 فى 1770

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ فيو 26705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين فاضل ابراهيم حفظى محمود -  27

 العربى جمعه جمعه ناصر بملك الرياض ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 26706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كردوشه عمر احمد هانى نهاد -  28

 بدران محمد عطيه مرفت بملك الرياض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 20540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى السعيد العشرى بدريه -  29

 مصطفى ومحمود رجب المتولى مصطفى ومحمد رجب المتولى مصطفى صالح بملك الخضر ديرب الى تعدل ،:   الـتأشير

 رجب المتولى

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 26707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبده امل -  30

 عطوه احمد ابراهيم احمد/ بملك القديم السوق شارع المحمودية ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 18006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد ليجاوالى -  31

  السالم عبد ابراهيم على محمد سماح بملك عسكر فرن بجوار الجمايله حاره عبيد بنى الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 18006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجاره والى الى تعدل -  32

  السالم عبد ابراهيم على محمد سماح بملك عسكر فرن بجوار الجمايله حاره عبيد بنى الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 26708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اللطيف عبد اسماعيل سليم -  33

 حسن عبدهللا عرفات بملك الصالحات كفر ،:   الـتأشير 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ابراهيم عمرو -  34

 على عوض رمضان رمضان/  بملك - النحال ميت/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  35

 نشاط عن القاضى محمد احمد الدين عالء بملك القاضى عزبه - الخشاشنه بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 26028 تابع برقم ومقيد 2019/10/8 فى 2817 برقم مودع مواشى مزرعه

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد على مصطفى ملكه -  36

 احمد سيد احمد محمد احمد بملك الصالحات ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمود -  37

 ابراهيم احمد ابراهيم احمد/ بملك السرب شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  38

 القاضى محمد احمد الدين عالء بملك القاضى عزبه - الخشاشنه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  39

 وتصدير استيراد مكتب نشاط عن سلطان احمد مصطفى رمزى بملك المؤمن عبد كفر بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 26028 برقم ومقيد 2019/3/5 فى افتتح

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 26712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك على على احمد حمدى -  40

 كشك على على احمد/ بملك عالم كفر ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 26713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت العال عبد -  41

 التومه العال عبد على ابراهيم بملك الكردى كفر ،

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 12666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف محمد الحميد عبد ضيف محمد -  42

 حسوب احمد السيد محمد بملك الجديد حماد حسين شارع دكرنس الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 20499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد السيد عثمان -  43

 دكرنس 20499 تابع برقم والمقيد 2014/4/1 فى 525 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 26714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى المجيد عبد احمد حمدى -  44

 المتولى المجيد عبد احمد/ بملك سويد ميت ،:   ـتأشيرال وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 26715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد مجدى سمير -  45

 ابراهيم محمد محمد مجدى سمير/  بملك -  المراعى شركة بجوار - ناصر ابو كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السميع عبد تيسير السيد -  46

 السيد ابراهيم احمد امال/  بملك - الحلوج ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى البيلى محمد ممدوح حسن -  47

 على على جمال احمد/ بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 24196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوفا ابو السيد احمد محمد -  48

 ارز فراكه نشاط عن على لوفا ابو السيد احمد بملك الجديد حماد حسين شارع دكرنس بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 24196 برقم ومقيد 2019/10/13 فى 2839 برقم مودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 24196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوفا ابو السيد احمد محمد -  49

  الوفا ابو السيد احمد بملك الجديد حماد حسين شارع دكرنس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 24196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوفا ابو السيد احمد محمد -  50

 فى افتتح واعالف حبوب تجاره نشاط عن الوفا ابو السيد احمد بملك حماد حسين شارع دكرنس بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 24196 برقم ومقيد 2017/10/31

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان المرسى السيد ضياء بالل -  51

 رزق السعيد عبير بملك المحموديه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزلية لالدوات الحسن ابو معرض -  52

 جبر على على فوزى/  بملك - الكردى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد العزيز عبد احمد خالد -  53

 سالمه المهدى احمد بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد ابراهيم بدريه -  54

  العدل احمد الساداتى الحميد عبد/  بملك - الروس ابو برج - العروبه شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد فراج السيد -  55

 محمد فراج محمود محمد بملك المحكمه طريق - محمود السيد منشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد وهبه محمد خالد -  56

 محمد وهبه محمد الناصر عبد/ بملك هندى على شارع اليوسيفية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 26723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد الشربينى نهال -  57

 منصور الشربينى احمد محمود/  بملك - الجمال منشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 26726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده السالم عبد سالم السالم عبد -  58

 الدين تقى احمد محمد احمد السيد/  بملك - حماد حسين شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 26728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد فوزى ابراهيم -  59

 الحديدى ابراهيم محمد حمدى بملك العكاوى شارع الرمان اشمون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 26727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوجى السيد محمود بالل محمد -  60

 الحلوجى السيد محمود بالل/  بملك االشراف مسجد بجوار العزيز عبد محمد شارع الدراكسة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 26725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوهاب عبد الدسوقى ياسر -  61

 الوهاب عبد الدسوقى ياسر محمد بملك عدالن ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 22155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان المتولى محمود حلمى هيثم -  62

  يوسف محمد احمد احمد بملك شبرا حاره عبيد بنى الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 18648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد عادل احمد -  63

 حسوب على الحميد عبد محمد محمود/  بملك - بورسعيد شارع - دكرنس/  الى تعدل ،

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 26729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديكور ولوازم للحدايد السيد طلعت -  64

 طه السيد السيد الحسينى مى بملك العزيز عبد بن عمر شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 17303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى محمد محمد السعيد -  65

 بدوى على امين على/  بملك - الناحية داير شارع - دكرنس/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 25902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد استديو -  66

 الصياد عطيه محمد عطيه بملك فارس ميت كفر الى تعدل



 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

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عربان احمد محمد الحسين شرين -  67

 الحنبلى صالح محمد الدين صالح/  بملك - الجديدة السكة شارع - الكردى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 25133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى المهدى احمد الشربينى عمرو -  68

 يوسف السيد السيد طه حماده بملك الكردى الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حشمت محمود ابراهيم -  69

 جاد على صابر محمود/  بملك - فارس ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو الصياد هللا عبد ناديه -  70

 محمد الرازق عبد احمد محمد/  بملك - العام المستشفى خلف - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت الحديدى نادر مؤسسه -  71

 الحمادى حامد محمد عبده بملك النوعيه التربيه كليه شارع النصر منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغالى محمد السيد عادل محمد -  72

 العشماوى السعيد نبيل محمد بملك العروبه شارع دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد احمد السيد -  73

 ابراهيم محمد السيد احمد/  بملك - عاصم منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس يونس يونس محمد -  74

 الشافعى يونس يونس يونس بملك الدينى المعهد بجوار الكردى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 26734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محسن مياده -  75

  احمد عوض ضياء بملك الزراعه مساكن شارع دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 26741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمة احمد محمد السيد احمد -  76

 طه ابراهيم حامد احمد/  بملك - الصديق بكر ابو شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 17787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين عز بدر محمد السيد اشرف -  77

 رزق محمود السعيد فتحى نجالء بملك الرمان اشمون الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 26738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤنس المتولى محمد فهمى عبده احمد -  78

 مؤنس المتولى محمد فهمى عبده بملك الجيش شارع النصر منيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 26739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الطنطاوى حسن الطنطاوى -  79

 حسن الطنطاوى حسن/  بملك - شبرا شارع - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى فتحى رضا -  80

 مصطفى فتحى محمد فتحى/ بملك مصبح غازى عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو -  81

 زيد سليمان عوض ابراهيم بملك الجديد الموقف شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد محمود منى -  82

 العدالن الخميسى ابراهيم صالح بملك الجديده برمبال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا محمد احمد محمد ياسمين -  83

 السيد العاطى عبد هانى/  بملك - التل عزبة ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 23304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس احمد محمد احمد السيد -  84

 محمد محمد الدين بهى محمود/ بملك االسعاف شارع دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد الفرغلى احمد طارق -  85

 سالم احمد الفرغلى احمد/  بملك - محفوظ نجيب شارع - السماروه - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فىموا ناصف الحميد عبد حاتم -  86

 موافى ناصف الحميد عبد بملك الدراكسه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 24580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه على عثمان عالء محمد -  87

 ابراهيم سامى مفرح/ بملك العروبة شارع دكرنس بندر الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 26745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليم محمود هللا جاب -  88

 حسين العظيم عبد الفتاح عبد زينب/  بملك - الربيعة - 2 الشركة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 22136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات عطا مؤسسة/  الى تعديل -  89

 ومقيد 2019/10/21 فى 2945 برقم مودع سالمه على المحاسن ابو بملك الكردى بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   دكرنس 22136 تابع برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 22136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عطا محمد حسين -  90

 تابع برقم ومقيد 2019/10/21 فى 2945 برقم مودع سالمه على المحاسن ابو بملك الكردى بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

   دكرنس 22136

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم احمد وفاء -  91

 عمر محمدين محمد عثمان بملك المقابر طريق - عالم كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه محمد محفوظ محمد -  92

 السيد مصطفى عزه/ بملك الصغرى القباب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عزت سامى خالد -  93

 الخوالنى على محمد عزت/ بملك الهادى عبد ابراهيم عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26754    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربينى عاصم الشربينى -  94

 مصطفى احمد الشربينى عاصم/ بملك الدراكسة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 22136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات عطا مؤسسه -  95

  سالمه على المحاسن ابو بملك الكردى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد محمد وليد -  96

 العراقى احمد العراقى رحاب/  بملك - رياض المنعم عبد شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محمد احمد محمد -  97

 السميع عبد محمد احمد/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد الوصيف صالح حسام -  98

 احمد الوصيف هللا عبد صالح/  بملك - المدينة مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 26750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر احمد احمد طارق -  99

 معروف متولى احمد/  بملك - العراقى صبرى امام المدينة مجلس شارع - دكرنس ،:   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 20191021 تاريخ وفي 26755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المتولى حسين محمد -  100

  الحميد عبد عوض احمد/  بملك - الصالحات كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 26759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى المتولى محمد احمد -  101

 الباز محمد مالك بملك المدينه مجلس شارع دكرنس ،   :الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 26760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان محمد سعد احمد -  102

 مصلح شعبان محمد ياسر/ بملك ناصر بنك بجوار نجير ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 26742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو -  103

 000000 برقم مودع عويس على قرنى على بملك االزبكيه تقسيم - احمد زكريا شارع 18 بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  برقم ومقيد 000000 فى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 24132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد صبرى شيماء -  104

 شطا ابراهيم زكى ورثه بملك البجالت الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 26758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان سعد محمد احمد -  105

 ابراهيم شعبان سعد عايده بملك الناحيه داير - الصغرى القباب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 26761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبله محمد المتولى فكريه -  106

 غازى محمد شحاته/  بملك - الصحية الوحدة شارع - اليوسيفية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 26762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد سعد ايهاب -  107

 محمد السعيد محمد خالد/ بملك مجاهد منية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 26765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السيد العليم عبد محمود -  108

 السيد العليم عبد محمد/  بملك الدراكسة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 26763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعيد رضا حارس -  109

 رمضان عبده رجب مى بملك البجالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 26764    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، حامد السيد الهادى عبد على -  110

 المجيد عبد عباس عوض ابراهيم/ بملك الجديد الكوبرى_ تمامه ميت ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 26767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القال العال عبد راشد العال عبد محسن -  111

 القال السيد العال عبد راشد العال عبد/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 26768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عوض عمر وفاء -  112

 الشحات احمد بدير احمد/ بملك العزيز عبد بن عمر شارع_  دكرنس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 18006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التصدير و لالستيراد ليجاوالى -  113

 الحميد عبد المندوه خالد/ بملك البرااليسر البحر شارع عبيد بنى إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 18006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجاره والى الى تعدل -  114

 الحميد عبد المندوه خالد/ بملك البرااليسر البحر شارع عبيد بنى إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 26766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد حامد احمد -  115

 زيادة حامد محمد حامد/ بملك الكردى كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد احمد لمياء -  116

 الحافظ عبد محمد فريد احمد فريد/ بملك السوق شارع تمامة ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح السيد احمد ابراهيم -  117

 شركه بملك المنوفيه السادات مدينه/  عشر الحاديه المنطقه اليسر ابراج شارع 340 رقم قطعه بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 المنوفيه 0000 برقم ومقيد 2019/10/27 فى 000000 برقم مودع ومقاولون مهندسون مصر سامكريت

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 20330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد عاشور -  118

 8196 برقم مودع محمد السيد محمد السيد بملك االقصى برج 7 - الجمل ساميه شارع المنصوره بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 المنصوره 144259 برقم ومقيد 2019/10/29 فى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشبراوى احمد امال -  119

 البدرى محمد حسن يسرى/  بملك - اليوسيفية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على الفتاح عبد احمد -  120

 على الجرايحى سميره/  بملك- الربيعة - 2الشركة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده عبده السيد احمد -  121

 محروس احمد احمد بملك الجديده برمبال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 17689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرعون السيد محمد محمد الفتاح عبد -  122

 الشحات الدين جمال محمد/ بملك يوسف ابو ارض دكرنس إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور السيد محمد محمد -  123

 اسماعيل مصطفى الرازق عبد اسماعيل/  بملك - فارس ميت كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على متولى زكريا متولى زكريا -  124

 حجازى على المتولى زكريا على/ بملك القديمة برمبال ،:   الـتأشير وصف,  نوانالع

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد السالم عبد صالح سمير يوسف -  125

 الكريم عبد الستار عبد سمير نادية/ بملك سمعان عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد شوقى محمد ابراهيم -  126

 ابراهيم محمد شوقى محمد جمال/  بملك - البحر شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 16171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صالح محمد -  127

 السيد مصطفى فوزى/  بملك - الرمان اشمون/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 26773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن المعاطى ابو الحسينى عزيزة -  128

 احمد الحسينى عارف حسنى/ بملك الناحية داير شارع حما حارة عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 26780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الباقى عبد اللطيف عبد حسن -  129

 دياب الحليم عبد الباقى عبد اللطيف عبد/ بملك الربيعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 26779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عبدالحميد لطفى احمد -  130

 صديق عبدالحميد لطفى اسامه/  بملك - الصالحات كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 26778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان المهدى محمود العزيز عبد نجالء -  131

 جبر احمد محمد الحميد عبد كريمه بملك مؤمن الخولى ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود عطيه محمود -  132

 عطيه محمود عطيه/  كبمل - الرمان اشمون - الجديده الكرما ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمود خيرى محمد -  133

 الحميد عبد العزيز عبد محمد بملك العمده شارع دكرنس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هرماس النبى عبد الشحات المتولى -  134

 صالح يونس اللطيف عبد محمد بملك السرب شارع عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات محمد على السيد -  135

 العدروسى الرازق عبد فرنده/  بملك - الطلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد احمد محمد -  136

 سرحان على على وئام/  بملك - الكردى كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد احمد محمد -  137

 الصاج تجارة/  نشاط عن على محمود احمد احمد بملك - النصر منية مركز - الكردى كفر/  بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دكرنس 22117 برقم ومقيد 2015/10/28 فى 2473 برقم مودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر كامل مصطفى محمد -  138

 خاطر محمد ابراهيم طاهر/ بملك الرمان اشمون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد محمود السيد الدين علم -  139

 حسنين احمد محمود السيد/  بملك - الجنينة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جمال محمد -  140

 محمد عبده صبح فاديه/  بملك - السوق شارع - ناصر ابو كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26786    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، زهران محمد محمد محمد ابراهيم -  141

 شعيب على السيد على/ بملك سراج ابو شارع الرياض ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق فريد ثروت محمد -  142

  شيحته السيد محمد بملك فارس ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق فريد ثروت محمد -  143

 ومقيد 2016/9/1 فى افتتح حريمى كوافير نشاط عن شيحته السيد محمد بملك فارس ميت بناحيه رئيسى محل له يوجد ،:   الـتأشير

 دكرنس 22995 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد احمد محمد -  144

/  نشاط عن سرحان على على وئام/  بملك - النصر منية مركز - الكردى كفر/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 دكرنس 22117 تابع برقم وقيد 2019/10/29 فى 3035 برقم اودع صاج تشكيل

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 26781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى الدسوقى عبدالجواد على -  145

 عبدالجواد على محمد/  بملك - بورسعيد شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق فريد ثروت محمد -  146

 شيحته السيد محمد بملك فارس ميت الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق فريد ثروت محمد -  147

 جديده زفاف فساتين وبيع تاجير نشاط عن شيحته محمد السيد محمد بملك فارس ميت بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 22995 تابع برقم ومقيد 2019/10/29 فى 3025 برقم مودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد محمد ابراهيم -  148

 صالح محمد محمد/ بملك الربعمائة عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد احمد احمد نجيب محمد محمود -  149

 الحداد احمد احمد نجيب محمد بملك الكردى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الفتاح عبد ابراهيم كريم -  150

 الفتاح عبد الفتاح عبد ابراهيم/ بملك الرياض ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيد عبد فؤاد احمد اميره -  151

 كامل محمود محمد بملك عاصم منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمى حسن فهيم محمود احمد -  152

  شبانه احمد مصباح محمد بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمى حسن فهيم محمود احمد -  153

 رضا بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 26795 برقم ومقيد 2019/10/29 فى افتتح الوميتال ورشه نشاط عن محمد احمد محمد

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمى حسن فهيم محمود احمد -  154

 محمد احمد محمد رضا بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمى حسن فهيم محمود احمد -  155

 بملك صنيه ابو كوبرى مقابل/  شربين/  دكرنس طريق اول الجالء شارع دكرنس بناحيه اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

   26795 تابع برقم ومقيد 2019/10/30 فى 3050 برقم مودع الوميتال معرض نشاط عن شبانه احمد مصباح محمد

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 26792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب اللطيف عبد رفعت عبير -  156

 الشريف حمدا محرم بكر ابو امل/  بملك - قنيش كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتكامله للمقاوالت صالح محمود -  157

 مودع مواشى مزرعه نشاط عن ابراهيم ابراهيم محمود محمد بملك عاصم ميت بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 دكرنس 19329 تابع برقم ومقيد 2019/10/31 فى 3062 برقم

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمود صالح محمود -  158

 ابراهيم ابراهيم محمود محمد بملك عاصم ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمود صالح محمود -  159

 مقاوالت نشاط عن الحميد عبد محمود صالح بملك الدين كمال مسجد بجوار عاصم ميت بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 19329 برقم ومقيد 2012/2/9 فى افتتح متكامله

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 25766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض معوض عالء -  160

 ابراهيم محمدين عثمان حمدى بملك المؤمن عبد كفر الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 17029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السعيد العظيم عبد احمد -  161

 العزب الخالق عبد رشاد محمود بملك الكورنيش شارع مؤمن الخولى ميت الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 26796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر الحميد عبد حسن احمد -  162

 صابر الحميد عبد الفتاح عبد محمد بملك القديمه برمبال ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 24196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوفا ابو السيد احمد محمد -  1

 اعالف تجاره يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 16747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد لطفى فاروق العربى -  2

 الغير لحساب عمال نقل/ النشاط إلى يضاف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 24990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد رمضان محمد عبير -  3

 الغير لحساب عمال نقل مكتب يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 25046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار محمد الحميد عبد السعيد -  4

 مواشى مزرعة/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 18918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف محمد الحميد عبد الغنى عبد محمد -  5

 الغير لحساب تأجيرسيارات/  الى تعدل:  التأشير وصف, 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم عزت سمير -  6

 الغير لحساب عمال نقل يضاف

 تعديل تم20191007 تاريخ وفي 25615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمود اللطيف عبد سراج مصطفى -  7

 وقطاعى جمله منظفات تجاره الى تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 24972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد الهادى عبد السيد -  8

 عمومى مطعم الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 26152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ابراهيم عمرو -  9

 (لوليتا) مثلجة عصائر تصنيع/  الى تعدل

 النشاط ديلتع تم20191013 تاريخ وفي 7100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل العنيين ابو المحجوب عبده محمد نبيل -  10

 تجارية توكيالت/  يضاف:  التأشير وصف, 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 24216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سالم طه فوزى طه -  11

 فندقية وخدمات السياحية االنشطه فيماعدا رحالت مكتب/  الى تعدل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 24206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن يوسف حسن احمد -  12

 السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب يضاف

 تم20191015 تاريخ وفي 24206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن يوسف حسن احمد لصاحبها االمل سواعد الى تعدل -  13

 السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب يضاف:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 17303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى محمد محمد السعيد -  14

 ثقيلة معدات وتأجير توريدات/  يضاف:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 25133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى المهدى احمد الشربينى عمرو -  15

 اسماك بيع تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 15502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد المنعم عبد جمال -  16

 سيارات غيار قطع استيراد/  يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 17787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين عز بدر محمد السيد اشرف -  17

 6 رقم المجموعه من 36 والفقره 19 رقم المجموعه عدا فيما السلع لجميع واستيراد اسماك تجاره الى تعدل:  التأشير



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 25299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كسبه محمد الصديق ثروت محمد -  18

 الزراعية والمعدات االالت استيراد النشاط نوع إلى يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 26669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتكاملة للمقاوالت فرج محمد -  19

 تتوريدا/  يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 19887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض المرسى محمد محمد -  20

 الغير لحساب مستعمله سيارات معرض الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 24580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه على عثمان عالء محمد -  21

 عامة وتوريدات جافة حلويات تجارة إلى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 14374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد وهدان محمد ناصف -  22

 الغير لحساب عمال نقل النشاط إلى يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 23256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الشبراوى الحسن ابو توفيق -  23

 واعالف وداجنى حيوانى انتاج مستلزمات تجارة/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 22200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم السيد حسن محمد -  24

 الغير لحساب وعمال ركاب نقل النشاط إلى يضاف

,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 17689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرعون السيد محمد محمد الفتاح عبد -  25

 الغير لحساب سيارات تأجير مكتب إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح السيد احمد ابراهيم -  26

 السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب يضاف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 26701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد خيرى صبرى -  27

 زراعية االت غيار وقطع زراعية واالت وشحوم زيوت تجارة/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 14945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السميع عبد محمد جميل -  28

 الغير لحساب ركاب نقل يضاف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 22328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سيف غالب وحيد -  29

 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب النشاط الى يضاف

 تاريخ وفي 8896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه المقاوالت التصديرو و لالستيراد العز ابو مؤسسه:  الى عدل -  30

 المصاعد وصيانة وتركيب االنذار واجهزة االطفاء منظومة/  يضاف:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191029

 تعديل تم20191029 تاريخ وفي 8896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو احمد الحفيظ عبد فتحى  محمد حمدى -  31

 المصاعد وصيانة وتركيب االنذار واجهزة االطفاء منظومة/  يضاف:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 20740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف يوسف عثمان سهام -  32

 الغير لحساب عمال نقل يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 17029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السعيد العظيم عبد احمد -  33

 سيارات تجاره يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 20330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد عاشور -  34

 الصوتى بانواعه العزل اعمال وتنفيذ الطالئيه العزل ومواد البتروكيماويات وتوريد التوريدات/  النشاط الى يضاف:  التأشير

 والخاص الحكومي القطاع مع والتعامل والمائي والحرارى



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 26702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن محمد زهران الرحمن عبد -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 24196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوفا ابو السيد احمد محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حشمت محمود ابراهيم -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 26747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد الفرغلى احمد طارق -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 26763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعيد رضا حارس -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد احمد لمياء -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 26779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عبدالحميد لطفى احمد -  7

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 26700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسماعيل اسماعيل اموره -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 26714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى المجيد عبد احمد حمدى -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 26745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليم محمود هللا جاب -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 26761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبله محمد المتولى فكريه -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور السيد محمد محمد -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الفتاح عبد ابراهيم كريم -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى وضع مرسى محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس يونس يونس محمد -  15

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 26741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمة احمد محمد السيد احمد -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 26765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السيد العليم عبد محمود -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن المعاطى ابو الحسينى عزيزة -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمى حسن فهيم محمود احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 26696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البارى عبد جالل امل -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اللطيف عبد اسماعيل سليم -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى البيلى محمد ممدوح حسن -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم احمد وفاء -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده عبده السيد احمد -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود عطيه محمود -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كردوشه عمر احمد هانى نهاد -  26

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 26028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد مصطفى رمزى شريف -  27

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محسن مياده -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 26743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد محمود منى -  29

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 26767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القال العال عبد راشد العال عبد محسن -  30

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد شوقى محمد ابراهيم -  31

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب اللطيف عبد رفعت عبير -  32

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمود صالح محمود -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 26699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد ابراهيم محمد ابراهيم -  34

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد فراج السيد -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 26725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوهاب عبد الدسوقى ياسر -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر احمد احمد طارق -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد محمد وليد -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 26758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان سعد محمد احمد -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمود خيرى محمد -  40

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسوبه على ابراهيم على السيد -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 26715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد مجدى سمير -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 26729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديكور ولوازم للحدايد السيد طلعت -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ فيو 26746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى ناصف الحميد عبد حاتم -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 26760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان محمد سعد احمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 26762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد سعد ايهاب -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيد عبد فؤاد احمد اميره -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 26690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم على احمد فتحى -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 25150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم رزق ابراهيم -  49

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين فاضل ابراهيم حفظى محمود -  50

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 26713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت العال عبد -  51

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 26726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده السالم عبد سالم السالم عبد -  52

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محمد احمد محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 26766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد حامد احمد -  54

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على متولى زكريا متولى زكريا -  55

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 22117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد احمد محمد -  56

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 26695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى الفتاح عبد جالل محمد -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع يلتعد تم20191013 تاريخ وفي 26723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد الشربينى نهال -  58

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 26738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤنس المتولى محمد فهمى عبده احمد -  59

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 26739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الطنطاوى حسن الطنطاوى -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عزت سامى خالد -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربينى عاصم الشربينى -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد محمد محمد ابراهيم -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 26796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر الحميد عبد حسن احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 26698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد على وليد -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السميع عبد تيسير السيد -  66

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عربان احمد محمد الحسين شرين -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 26742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد سليمان عوض ابراهيم عمرو -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 26759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى المتولى محمد احمد -  69

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى الدسوقى عبدالجواد على -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد محمد ابراهيم -  71

 خاص: التأشير

 ةالشرك نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 26689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السيد العليم عبد محمود احمد -  72

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 26728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد فوزى ابراهيم -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو الصياد هللا عبد ناديه -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على الفتاح عبد احمد -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جمال محمد -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد محمود السيد الدين علم -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 26707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبده امل -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 26712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك على على احمد حمدى -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان المرسى السيد ضياء بالل -  80

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد الوصيف صالح حسام -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه محمد محفوظ محمد -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 26764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد الهادى عبد على -  83

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمى حسن فهيم محمود احمد -  84

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 26709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد على مصطفى ملكه -  85

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 26710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمود -  86

 صخا: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد ابراهيم بدريه -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 22136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات عطا مؤسسه -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المتولى حسين محمد -  89

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 26768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عوض عمر وفاء -  90

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 26694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليفه يحي خليفه -  91

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزلية لالدوات الحسن ابو معرض -  92

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت الحديدى نادر مؤسسه -  93

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد احمد السيد -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشبراوى احمد امال -  95

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات محمد على السيد -  96

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر كامل مصطفى محمد -  97

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 26688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن محمد محمد ابراهيم -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 26701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد خيرى صبرى -  99

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد وهبه محمد خالد -  100

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 26730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغالى محمد السيد عادل محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 26744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى فتحى رضا -  102

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191027 تاريخ وفي 26776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد السالم عبد صالح سمير يوسف -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 26778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان المهدى محمود العزيز عبد نجالء -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 26790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد احمد احمد نجيب محمد محمود -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 26691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الزينى -  106

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 26692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد الهادى عبد محمود -  107

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 26719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد العزيز عبد احمد خالد -  108

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 26727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوجى السيد محمود بالل محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 26748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا محمد احمد محمد ياسمين -  110

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 26780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الباقى عبد اللطيف عبد حسن -  111

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 22995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق فريد ثروت محمد -  112

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 26788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هرماس النبى عبد الشحات المتولى -  113

 خاص: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 جالكسى/  الى التجارية السمة تعدلت: الى 26152 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  1

   للعصائر

 Trad)ناشونال تريد تجارية سمه يضاف: الى 7100 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  2

national trading  ) 

 للمقاوالت الندى/  تجاريه سمه اضافه: الى 26712 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  3

   المتكامله

 االيمان مؤسسة/  تجارية سمه يضاف: الى 18655 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  4

   للتكييفات

 لتصنيع السلطان/  تجارية سمة يضاف: الى 25302 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  5

   الصناعية المنظفات وتغليف وتعبئة

 لتصنيع االتحاد/ تجاريه سمه اضافه: الى 26643 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  6

   البالستيك خراطيم

 العهد كوبوتا/  تجارية سمة اضافة: الى 25299 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  7

   زراعية ومعدات االالت الستيراد

 للهندسه باور/  تجاريه سمه اضافه: الى 26742 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  8

   والتجاره

 لتجاره العالمى/  تجاريه سمه اضافه: الى 26684 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  9

   والتوكتوك الموتوسيكالت

 الوطنيه/  الى التجاريه السمه تعديل: الى 19748 برقم المقيدة الشركة ماس بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  10

   العموميه والتوريدات النقل لمقاوالت الجديده المصريه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191023 تاريخ وفى ،   10983:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته البنا عبده السيد محمد شركة   - 1

 نهائيا اموالها وتصفية الشركة حل بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20191024،   تاريخ وفي 23869، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته حموده عيد شركه -  1

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

   تاريخ وفي 23869، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والتجاره للمقاوالت وشريكته حموده عيد شركه الى تعدل -  2

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191024،

 تم 20191024،   تاريخ وفي 23869، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والتجاره للمقاوالت حموده عيد شركه الى تعدل -  3

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 25497    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، احمد حامد واحمد الدين سيف محمد شركة -  1

  محمد احمد حامد واحمد ابراهيم ابراهيم الدين سيف محمد بملك ديمشلت الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توكل شركه الى تعدل: الى 12532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191003:  تاريخ فى  ،  -  1

 االلبان لمنتجات وشريكه حلمى

 عيد شركه الى تعدل: الى 23869 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191024:  يختار فى  ،  -  2

 والتجاره للمقاوالت حموده

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20191003:  تاريخ ، نهائيا الشركه من خرجت  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  السيد مصطفى هدى -  1

12532 

   برقم    20191003:  تاريخ ، نهائيا الشركه من خرجت  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  السيد مصطفى هدى -  2

12532 

 احمد شعبان فاطمه خروج - بالشركه متضامنه شريكه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حموده حامد عيد رقيه دخول -  3

 23869   برقم    20191024:  تاريخ ، نهائيا الشركه من ابراهيم

 احمد شعبان فاطمه خروج - بالشركه متضامنه شريكه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حموده حامد عيد رقيه دخول -  4

 23869   برقم    20191024:  تاريخ ، نهائيا الشركه من ابراهيم

 احمد شعبان فاطمه خروج - بالشركه متضامنه شريكه  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد حموده حامد عيد رقيه دخول -  5
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