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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع معرض عن 19792 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هللا عبد محمد احمد -  1

 عثمان السيد ماهر بملك ناجى ميت:  بجهة ، مراتب

 عن 19765 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى ابراهيم احمد طارق محمد -  2

 محمد عاطف محسن بملك الخزان شارع:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 جويله ابو احمد

 تنجيد محل عن 19777 برقم 20191013 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف على يوسف -  3

 الشرقاوى محمد عرفات جالل محمد بملك نعمان كفر:  بجهة ، افرنجى

 غيار قطع عن 19780 برقم 20191013 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا محمد العزيز عبد سامح -  4

 محمد على نشات نسمه بملك المحطه ميدان_ دماص:  بجهة ، ومستورده مستعمله سيارات

 منتجات بيع عن 19798 برقم 20191016 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبله مامون النبوى نعيمه -  5

 المدابغى محمد عماد طالل بملك الجزيره ارض:  بجهة ، ورقيه

 منتجات بيع عن 19798 برقم 20191016 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبله مامون النبوى نعيمه -  6

 بامر شطبه تم و غمر ميت الجزيره ارض بناحيه ورقيه منتجات بيع نشاط عن رئيسى محل لها كان المذكوره:  بجهة ، ورقيه

 2018/12/23 فى 4077 رقم المحو

 ورشه عن 19823 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد -  7

 احمد سيد العنين ابو صابر العنين ابو بملك المعصره:  بجهة ، كلبس

 عن 19809 برقم 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد الشربينى سمير محمد -  8

 ابراهيم جاد العظيم عبد صالح بملك يعيش ميت:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 مكتب عن 19766 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيرفى على محمد متولى محمد -  9

 الصيرفى على محمد متولى ابراهيم بملك دقادوس الشعراوى االمام شارع:  بجهة ، داخليه عماله توريد و متكامله مقاوالت

 عن 19829 برقم 20191027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر شريف العزيز عبد جمال محمود -  10

 الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى بملك سعيد بور شارع من قاسم الشيخ شارع:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 مكتب عن 19820 برقم 20191022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى شوقى صبحى فوزى -  11

 شوقى صبحى وجيه بملك الرحمانيه:  بجهة ، نقل خدمات

 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر الصباحى زغلول محمد محمود مصطفى -  12

 الحميد عبد هللا جاب اسامه بملك غمر ميت:  بجهة ، كاوتش لحام ورشه عن 19801

 مطعم عن 19830 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عريضه السيد محمد فتحى احمد -  13

 وافى احمد الدسوقى خيرى توفيق بملك االشراف تفهنا:  بجهة ، مشروبات و ماكوالت

 19796 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عثمان متولى متولى خليل مصطفى -  14

 عثمان القادر عبد الرحمن عبد محمد بملك الحريه ش_ الشرقى البر:  بجهة ، المنزليه االوانى وتوزيع تعبئه عن

 مكتب عن 19767 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار فرج محمد فرج احمد -  15

 شهاب حسن سليمان عادل منى بملك اتميده:  بجهة ، عامه مقاوالت
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 19767 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار فرج محمد فرج احمد -  16

 شهاب حسن سليمان عادل منى بملك اتميده:  بجهة ، عامه مقاوالت

 19826 برقم 20191027 فى قيد ، 125000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد محمود -  17

 العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد بملك جصفا:  بجهة ، مواشى تربيه معلف عن

 تجاره عن 19775 برقم 20191010 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقى عبد فوزى طارق مايكل -  18

 داود زكى نصيف زكى ارينى بملك المعاهده رمضان من العاشر  ش من ياسين محمود ش:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 ارز فراكه عن 19786 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخشاب رزق فتحى هويدا -  19

 الزينى محمد ابراهيم اكرام بملك اتميده:  بجهة ، طحين حجر وسلندر

 تجارة عن 19836 برقم 20191028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الشافعى ممدوح هانى -  20

 مرسى طه رفعت هنادى بملك القرشى ميت:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس

 تجاره عن 19845 برقم 20191029 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدى اللطيف عبد محمد رشاد -  21

 السيد السالم عبد جيهان بملك دقادوس االباز ترعه شارع:  بجهة ، بقاله

 عن 19848 برقم 20191030 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب الهادى عبد احمد محمد مروه -  22

 جاد مصطفى محمد بملك محسن ميت:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 تقديم عن 19745 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفالل محمد رشاد النبى عبد رشاد -  23

 سالم ابو الغنى عبد محمود ابراهيم بملك المعاهده شارع:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 تجاره عن 19752 برقم 20191003 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العزيز عبد مسعد شريف -  24

 محمد العزيز عبد محمد_ محمد العزيز عبد مسعد المرحوم ورثه/ بملك المقوقس:  بجهة ، منزليه ادوات

 تجاره عن 19825 برقم 20191023 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فراج الزناتى محمود -  25

 عرفات متولى جوده عظيمه بملك ناجى ميت:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس

 مكتب عن 19795 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج العظيم عبد فرج ايهاب -  26

 عطيه امين رضا محمد اسالم بملك بشال:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 عن 19811 برقم 20191017 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقيب العطا ابو احمد محمد محمود -  27

 عثمان احمد السيد دولت بملك سرنجا كفر:  بجهة ، موبيالت تجاره

 عن 19857 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد يوسف الشحات يوسف -  28

 الجزيره ارض عفان بن عثمان شارع من ياسين عادل ش:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 عن 19758 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباجورى منصور احمد ابراهيم وليد -  29

 الباجورى منصور احمد ابراهيم  بملك دماص:  بجهة ، مواشى مزرعه

 تصنيع عن 19770 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعين عبد حسين محمود خالد -  30

 عثمان الرحمن عبد القادر عبد الحميد عبد عالء بملك الشرقى البر_ عثمان احمد الحاج شارع:  بجهة ، منزليه اوانى

 مكتب عن 19793 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى سليم ابراهيم لطفى احمد -  31

 الخولى سليم ابراهيم لطفى بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، وتغليف تعبئه مواد مستلزمات توريد

 مكتب عن 19787 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا عطا محفوظ ميشيل -  32

 منصور ابراهيم هللا عطا محفوظ بملك يوسف ابراهيم كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 19802 برقم 20191016 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد عمر خيرى خالد -  33

 جاد محمد احمد ياسر بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، مخبزوحلوانى

 تجاره عن 19838 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد محمد احمد عالء -  34

 رمضان توفيق اسماعيل هللا عبد بملك البشير برج زغلول سعد:  بجهة ، وشنط العسكريه واالحذيه المهمات عدا فيما احذيه

 مكتب عن 19759 برقم 20191008 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب ابراهيم على محمد وائل -  35

 العزب ابراهيم محمد ياسر بملك بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مكتب عن 19771 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عزب عيسى السيد محمد -  36

 عيسى على عزب عيسى السيد بملك بشال:  بجهة ، معدات تاجير و مقاوالت

 عن 13246 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  37

 الرحمن عبد السيد مصطفى بملك الرحمانيه:  بجهة ، ستائر تفصيل و ركن و انتريهات تنجيد ورشه

 ، البقاله تجاره عن 19739 برقم 20191001 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى هللا عبد محمد جوده -  38

 النجدى على شفيق محمد بملك الشراقوه كفر:  بجهة

 عن 13246 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  39

 بملك الناحيه داير شارع الرحمانيه بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، ستائر تفصيل و ركن و انتريهات تنجيد ورشه

 احمد الرحمن عبد السيد مصطفى

 مصنع عن 19840 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى المجيد عبد احمد هشام -  40

 حسانين مصطفى مسعد محمد بملك النور كوم:  بجهة ، معادن تشكيل

 عن 19750 برقم 20191003 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحريمى الشنط لتصنيع عمرو مؤسسه -  41

 المغنى عبد محمد مصطفى بملك المحاكم مجمع خلف المغنى عبد اوالد شارع:  بجهة ، حريمى شنط تصنيع

 مكتب عن 19821 برقم 20191022 فى قيد ، 125000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد ابراهيم احمد غاده -  42

 حكيم البرت ادهم اميره بملك دقادوس:  بجهة ، تجميل مستحضرات توريدات

 مكتب عن 19828 برقم 20191027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رشاد محمد احمد -  43

 احمد محمد رشاد محمد بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 ، حالقه صالون عن 19790 برقم 20191015 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد مهدى نبيله -  44

 مرعى احمد سيد نعمات بملك النعيم كفر:  بجهة

 حظيره عن 19800 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان ابراهيم السيد محمد -  45

 البسطويسى رضوان ابراهيم السيد بملك بشال:  بجهة ، مواشى

 تدوير عن 19807 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الفتاح عبد الواحد عبد محمد -  46

 على الفتاح عبد على هشام بملك دنديط:  بجهة ، االرز قش مخلفات

 مواد تجارة عن 19827 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج نصحى كمال جورج -  47

 فريد السيد وائل بملك الفرماوى ميت:  بجهة ، اسمنت و بناء

 اجهزه تجاره عن 19855 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين محمد نزيه جالل -  48

 ليله محمد حامد هاشم ابو فتحى بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، ومنزليه كهربائيه

 تجاره عن 19772 برقم 20191010 فى قيد ، 56000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزه على ابراهيم سعد ابراهيم -  49

 رزه على ابراهيم سعد بملك اوليله:  بجهة ، وفاكهه خضروات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 غذائيه مواد تجارة عن 19760 برقم 20191008 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد على سلمى -  50

 حشيش الجواد عبد الحليم عبد بملك اتميده:  بجهة ،

 عن 19764 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى مصطفى احمد الشاذلى ماجد -  51

 الحميد عبد محمد زينب/ بملك المرور خلف نوال ش_ الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، معادن تجاره

 مكتب عن 19791 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب حمد سعد الباسط عبد -  52

 الخير ابو عطيه محمد سعديه بملك المقدام كفر:  بجهة ، عامه وتوريدات مقاوالت

 ، بقالة عن 19737 برقم 20191001 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى احمد محمد صابرين -  53

 البقرى الفتاح عبد سمير بملك دقادوس:  بجهة

 كساره عن 18169 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سعد كمال مصطفى -  54

 السيد سعد كامل السيد بملك الرحمانيه:  بجهة ، بالستيك

 كساره عن 18169 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سعد كمال مصطفى -  55

 بلطيه السيد سعد كمال بملك الرحمانيه بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، بالستيك

 تجاره عن 18996 برقم 20191028 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على احمد ابراهيم وليد -  56

 طالب ابو اللطيف عبد احمد احمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، ومحمول كهربائيه اجهزه

 تجاره عن 18996 برقم 20191028 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على احمد ابراهيم وليد -  57

 حامد محمد ايمن اميره بملك بهيده كفر بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، ومحمول كهربائيه اجهزه

 بقاله عن 19753 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى السميع عبد محمود ايمان -  58

 الدسوقى محمد الدين صالح بملك هال:  بجهة ،

 تجاره عن 19832 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محسب الدين صالح رضا -  59

 الخبير عبد محمود فتحى رضا بملك هال:  بجهة ، ومعادن خرده

 مكتب عن 19844 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفى السيد قنديل جمال -  60

 غنيم المرسى المرسى فاطمه بملك بهيده كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 19797 برقم 20191016 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد الدين صالح يوسف -  61

 حسين محمود مجدى بملك الروضه مسجد خلف:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 تقطيع عن 19799 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه مصطفى مسعد صالح -  62

 عطيه مصطفى مسعد مصطفى بملك االشراف تفهنا:  بجهة ، بالستيك شكاير

 مالبس تجارة عن 19815 برقم 20191021 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد بطرس سعيد جاكلين -  63

 الجناينى السيد محمد حسن بملك فكرى شارع:  بجهة ، حريمى

 عن 19852 برقم 20191031 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العرب الرحمن عبد طلعت محمد طلعت -  64

 حسن سليمان سليمان بملك العسكريه الثانويه بجوار زغلول سعد:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات تقديم

 عن 19856 برقم 20191031 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام هللا جاب صالح مصطفى هانى -  65

 همام هللا جاب صالح مصطفى بملك حوريه شارع بدر عزبه:  بجهة ، معادن تشكيل ورشه

 سوبر عن 19747 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد السيد ايمان -  66

 العشرى امين فتحى ايمن بملك دماص:  بجهة ، ماركت



 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

 عن 19751 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنطاوى مصطفى مسعد طلعت مسعد -  67

 الدين نور انور كمال فاطمه بملك هللا شكر شارع:  بجهة ، نظارات تجارة

 عن 19755 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان العال عبد ابراهيم محمد ليلى -  68

 الخير ابو الحسينى عصام بملك بهيده كفر:  بجهة ، سيارات مغسلة

 عن 19740 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد العظيم عبد هللا عبد محمد -  69

 اسماعيل البهنسى المعطى عبد فاديه بملك دماص:  بجهة ، رخام ورشه

 عن 19812 برقم 20191017 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد الشبراوى زكى اسالم -  70

 فوده محمد فوزى مسعد السعيد بملك اتميده:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 19814 برقم 20191020 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشارونى الحسينى العظيم عبد على محمد -  71

 مشعل مصطفى محمد بملك محسن ميت:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه عن

 ورشه عن 19833 برقم 20191027 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور سليمان ميخائيل بيشوى -  72

 منصور سليمان ميخائيل بملك مطر داود كفر:  بجهة ، قديمه موبليا اصالح

 عن 19816 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد الجواد عبد احمد صالح -  73

 ابراهيم محمد الجواد عبد احمد هللا عبد بملك بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 ورشه عن 19846 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شميس محمد احمد محمود احمد -  74

 شميس محمد احمد محمود بملك دنديط:  بجهة ، معادن تشكيل

 بقاله عن 19756 برقم 20191007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الرحيم عبد صالح محمد -  75

 هيكل محمد محمد محمود بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، وتموين

 عن 19768 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار محمود محمد سعد السيد -  76

 برطش على محمد على صالح بملك اتميده:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 19774 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  77

 لعدم اداريا شطبه تم و اتميده بناحيه خرده تجارة نشاط عن اخر رئيسى محل له كان المذكور:  بجهة ، ومخلفاتها خرده تجاره

 التجديد

 عن 19774 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  78

 لعدم اداريا شطبه وتم اتميده بناحيه مجمده طيورولحوم بيع نشاط عن رئيسى محل له كان المذكور:  بجهة ، ومخلفاتها خرده تجاره

 التجديد

 عن 19774 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  79

 البحراوى مصطفى احمد بملك اتميده:  بجهة ، ومخلفاتها خرده تجاره

 و حدايد تجاره عن 19773 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر على احمد طارق -  80

 عبدالشافى الجليل عبد نصره بملك منصور شارع 1 رقم عقار:  بجهة ، معادن

 مصنع عن 19784 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العو سالم عطيه القادر عبد رضا -  81

 سعيد عبده ليلى بملك غمر ميت طريق على بشالوش:  بجهة ، بالستيك وشبابيك ابواب

 عن 19806 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرويدى على البالسى جوده اسراء -  82

 عيد ابو حسين المرسى العربى محمد بملك ماهر احمد امل بورسعيد ش:  بجهة ، عموميه وتوريدات تجاريه توكيالت مكتب

 ورشه عن 19808 برقم 20191017 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع محمد هالل محمود عادل -  83

 الرفاعى جامع احمد طارق بملك سرنجا كفر:  بجهة ، حداده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 19834 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدالى متولى على متولى محمد على -  84

 متولى على متولى محمد بملك االزهار شارع غمر ميت:  بجهة ، معادن تشغيل

 بيع عن 19748 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجلى هللا عوض حلمى سامى -  85

 سليمان السيد عيد عطيه سلوى بملك الكبرى صهرجت السوق شارع:  بجهة ، وذهبيه فضيه مشغوالت

 مالبس مصنع عن 19763 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبل ابراهيم محمد محسن -  86

 البرعى المطلب عبد مصطفى محمد بملك الدينى المعهد عند_ بهيده كفر:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه

 تجاره عن 19818 برقم 20191022 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسب على محسب على احمد -  87

 العنين ابو محمد محمود ساميه يملك غمر ميت:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد وتوزيع

 ورشه عن 19841 برقم 20191028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حنفى مرغنى جوده محمد -  88

 غنيم متولى غانم صالح بملك شاهين عزبه:  بجهة ، واالالت الماكينات اصالح

 عن 15770 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد -  89

 حطبه محمد الخير ابو زكريا بملك بورسعيد  شارع:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 عن 15770 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد -  90

 حطبه محمد الخير ابو زكريا بملك  الحاجبى النيل جسر ش بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 تجاره عن 19818 برقم 20191022 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسب على محسب على احمد -  91

 برقم قيد - المنعم عبد السيد محمود بملك قويسنا - الرمل كفور بناحية رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد وتوزيع

 السبع بركة 21902

 عن 19849 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  92

 صالح محمد ابراهيم محمد بملك بهيده كفر:  بجهة ،( مواشى حظيره) مواشى تربيه

 تجاره عن 19757 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدبور مسلم ابراهيم مسلم -  93

 هللا عبد حامد شريف بملك دماص:  بجهة ، منظفات وتصنيع

 عن 19778 برقم 20191013 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد صالح مجدى هللا عبد -  94

 عيسى محمد صالح مجدى بملك بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 19782 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر الغفار عبد متولى السعيد ابراهيم -  95

 متولى العليم عبد عالء بملك سرنجا كفر:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة

 مكتب عن 19822 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد حامد فتحى صباح -  96

 حسن السعيد ابراهيم خالد بملك جصفا:  بجهة ، ركاب ونقل داخليه رحالت

:  بجهة ، مطعم عن 19831 برقم 20191027 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرى محمد محمد محسن -  97

 محمد احمد السيد محسن بملك عوض جوده ش

 19837 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد السيد محمود نشات محمد محمود -  98

 عفيفى امين محمد احمد رحاب بملك العرنوسى فوزى الشهيد شارع:  بجهة ، للسيارات جاف وغسيل وشحومات زيوت تجاره عن

 تجاره عن 19839 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد السيد ابراهيم محمد شريف -  99

 الحليم عبد شوقى خالد سعد بملك جالوس عزبه الثانى البر غمر ميت:  بجهة ، والمعادن الحديد

 مصنع عن 19738 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البقرى فرج العظيم عبد بدره -  100

 النبى عبد مصطفى محمد محمد شروق بملك محسن ميت:  بجهة ،( العسكريه والمالبس المهمات فيماعدا) جاهزه مالبس



 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

 ورشه عن 19788 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشار على السيد محمد السيد -  101

 النشار على السيد محمد بملك سنفا:  بجهة ، اخشاب نشر

 عن 19810 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد العايدى العزيز عبد محمود -  102

 جرجس عطيه عوض عطيه بملك سنتماى:  بجهة ، اوانى اسالك صنيعت مصنع

 19804 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب ابو على السيد ابراهيم اشرف كريم -  103

 حرب ابو على السيد ابراهيم بملك نجم انور شارع:  بجهة ، جمله طرح تجاره عن

 نقل مكتب عن 19847 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى عطيه سليمان شربات -  104

 ابراهيم الشحات سعد بملك سالمه عزبه الفرماوى ميت:  بجهة ، ركاب

 مخزن عن 19746 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد فهمى حلمى محمد -  105

 عثمان صالح سعاد بملك الحاكميه:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع لتجاره

 عن 19769 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمود الجواد عبد اشرف احمد -  106

 السيد المرسى محمود ناديه بملك سرنجا كفر:  بجهة ، طبيه مستلزمات توريدات

 مكتب عن 19779 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين فهمى الناصر عبد -  107

 محمد حسين فهمى محمد بملك سرنجا كفر:  بجهة ، عامه وتوريدات عامه مقاوالت

 ، زيوت تجارة عن 15080 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات احمد السيد كامل -  108

 االرنوطى هللا عبد زكى ابراهيم ناديه بملك العزيز عبد بن عمر شارع من القاضى شارع:  بجهة

 ، زيوت تجارة عن 15080 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات احمد السيد كامل -  109

 هللا عبد زكى ابراهيم ناديه بملك الجزيره ارض طالب ابى بن على شارع بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة

 مخبز عن 19781 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف حبشى محمد ياسر محمد -  110

 حبشى محمد ياسر بملك القيطون_الناحيه داير:  بجهة ، وحلوانى افرنجى

 19824 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته متولى متولى محمد عاطف متولى -  111

 شحاته متولى متولى محمد عاطف بملك دنديط:  بجهة ، توريدات و عامه مقاوالت مكتب عن

 تجاره عن 19803 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى مهدى غريب سمير سالى -  112

 عيسى مهدى غريب سمير بملك الزراعيه الجمعيه:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا جاهزه مالبس

 عن 19789 برقم 20191015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب ابراهيم محمود عبده مصطفى -  113

 السيد محمود محمد حسن بملك التوفيقى الرياح شارع:  بجهة ، المونيوم خرده تجاره

 معلف عن 19794 برقم 20191016 فى قيد ، 125000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسينى سليم ساهر -  114

 عليوه محمد حسينى سليم بملك يعيش ميت:  بجهة ، مواشى لتربيه

 19851 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ الفتاح عبد المقصود عبد السيد السيد -  115

 الجوهرى ابراهيم ابراهيم محمد امينه بملك بهيده كفر:  بجهة ، سوسته بالستيك خرطوم تصنيع عن

 19858 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكواوى متولى محمد حسن رفعت كريم -  116

 سيف حمدى سمير وليد بملك المزرعه ارض الشافعى االمام شارع:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه عن

 عن 19743 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد هللا عبد الشحات تحيه -  117

 زغلول متولى على مصطفى بملك البياس حاره عاشور محمد ش:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره



 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

 تجاره عن 19749 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد السيد جالل هشام -  118

 صقر على ابراهيم احمد بملك يعيش ميت:  بجهة ، وبويات حدايد

 تجاره عن 19776 برقم 20191010 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى ابراهيم صبرى احمد -  119

 معروف الفتاح عبد الدسوقى محمد النوربملك كوم:  بجهة ، محمول اكسسوار

 عن 19819 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشر محمد حلمى مصطفى حلمى ادهم -  120

 متولى حسن هويدا بملك االسعاف امام ماهر احمد شارع:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 السكرى

 اسمنت تجارة عن 19843 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان رزق سعد جورج -  121

 رزق سعد جورج مجدى بملك تادرس سليمان كفر:  بجهة ،

 عن 19854 برقم 20191031 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهشان ابراهيم صالح الدين حسام -  122

 جاد السعيد سامى السعيد بملك بشالوش:  بجهة ، اعالف تصنيع

 تجاره عن 19741 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى فرج محمد ابراهيم محمد -  123

 الليثى احمد على طارق بملك دقادوس:  بجهة ، وبويات حدايد

 عن 19754 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم جاد العزيز عبد عزب العزيز عبد -  124

 مصطفى محمد يس ورثه الصوفى مصطفى محمد احمد ورثه بملك الصوفى عماره بورسعيد شارع:  بجهة ، تصوير استديو

 صيانه عن 19742 برقم 20191001 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اماره محمود مصطفى سيد محمد -  125

 فرحات السيد حسين بملك النيل جسر ش دقادوس:  بجهة ،( االنترنت خدمات فيماعدا) كمبيوتر اجهزه

 مخبز عن 19761 برقم 20191008 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد توفيق محمود -  126

 عثمان هللا جاب عثمان/ بملك المحمديه كفر:  بجهة ، افرنجى

 برقم 20191008 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزو العزيز عبد رشدى العزيز عبد الجوهرى -  127

 مزو العزيز عبد رشدى العزيز عبد بملك اتميده:  بجهة ، خرده تجارة عن 19762

 عن 19785 برقم 20191014 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنجاب محمد محمود السيد محمود -  128

 خليل احمد الشحات بملك سنه ابو:  بجهة ، جلديه ومصنوعات احذيه

 تجارة عن 19842 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا يوسف غبلاير نبيل ماجد -  129

 الشيخ كامل نزيه بملك عرابى احمد شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس

 مكتب عن 19817 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشينى حافظ فؤاد محمد -  130

 الشينى حافظ فؤاد احمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، عامه ومقاوالت تجاريه توريدات

 تجاره عن 19736 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد سالم محمود محمد -  131

 شحاته جرجس طاهر فاروق بملك راتب واحمد فكرى ش:  بجهة ، حريمى مالبس

 19805 برقم 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد عنانى المجيد عبد خالد احمد -  132

 المجيد عبد عنانى المجيد عبد خالد بملك المراسم ش:  بجهة ، عامه ومقاوالت عموميه وتوريدات تصدير مكتب عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   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

 

   العموميه التوريدات و العامه المقاوالت  ،  شركة   العموميه التوريدات و العامه للمقاوالت شركاه و المغربى اسامه شركه -  1

 عقار:  بجهة ، العموميه التوريدات و العامه المقاوالت عن ، 19783 برقم 20191014 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 القادر عبد الحسينى ايمن احمد بملك بورسعيد شارع 1 رقم

 ،قيدت 9000.000   مالها ،رأس  سجاير و ادخنه توزيع و تجاره  ،  شركة   شركاه و زيد اسماعيل اسماعيل محمد شركه -  2

 اسماعيل اسماعيل مصطفى بملك البوها:  بجهة ، سجاير و ادخنه توزيع و تجاره عن ، 19850 برقم 20191030 فى

   مالها ،رأس  توريدات و اغطيتها و البالستيك عبوات صناعه و البالستيك تدوير  ،  شركة   شريكه و غالى مفيد شركه -  3

 ، توريدات و اغطيتها و البالستيك عبوات صناعه و البالستيك تدوير عن ، 19744 برقم 20191002 فى ،قيدت 50000.000

 عطيه حبيب فهمى منار بملك عجوه ابو امام عفيفى احمد شارع من هللا شكر شارع 32 رقم عقار:  بجهة

 و الداخل من المياه و الغاز و الزيت و البترول خطوط تنظيف  ،  شركة   البتروليه للخدمات شريكته و الشحات عاطف شركه -  4

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  المعدات و البترول لشركات البشريه العماله توريد و المعدنيه السقاالت تركيب كذلك

 و المعدنيه السقاالت تركيب كذلك و الداخل من المياه و الغاز و الزيت و البترول خطوط تنظيف عن ، 19835 برقم 20191028

 احمد سيد الواحد عبد ياسمين بملك دنديط الناحيه داير شارع:  بجهة ، المعدات و البترول لشركات البشريه العماله توريد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   6868:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزهيرى حسن محمد فوزيه   - 1

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   19724:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب ابراهيم محمود عبده مصطفى   - 2

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   13652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف عيد محمد السعيد   - 3

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

 تم   20191003 تاريخ وفى ،   19123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بحس ابراهيم محمد الدسوقى ابراهيم زينب   - 4

 جارهالت العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   3392:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرجان مراد العظيم عبد حسن   - 5

 التجاره العتزال القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   4305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهادى عبد صالح ايهاب   - 6

 التجاره العتزال القيد محو



 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   20191008 تاريخ وفى ،   6215:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جنينه محمد على زكريا عزه   - 7

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   13703:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  برطش على محمد على محمود   - 8

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   8824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فوده العوضى هللا عبد محمد   - 9

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 تم   20191010 تاريخ وفى ،   19369:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين نصر القادر عبد ابراهيم احمد   - 10

 التاجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191010 تاريخ وفى ،   14791:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعيب المجيد عبد محمد محمد احمد   - 11

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   10402:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوح السيد محمود ابراهيم   - 12

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   5014:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد مسعد مرفت   - 13

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   14692:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النويهى محمد ابراهيم محمد   - 14

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   17540:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حرب طلبه عثمان خالد ساره   - 15

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   847:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل ابراهيم حسن رشا   - 16

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد ومح

 تاريخ وفى ،   15147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العام القطاع و الحكومة مع النقل لمقاوالت االقطع مؤسسة   - 17

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20191016

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   12877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل السالم عبد محمد محمد ممدوح   - 18

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   8679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحصرى على محمد  هدى   - 19

 التجاره العتزال القيد محو تم

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   13061:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغربل الخير ابو عطيه الفتوح ابو   - 20

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   19612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد منصور الرحمن عبد عوض مها   - 21

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   15657:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبده هللا حمد حسام   - 22

 التجاره العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   8236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  باشه عوض محمد السيد كرم   - 23

 التجاره العتزال القيد محو تم



 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   20191017 تاريخ وفى ،   18049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد نصر صفاء   - 24

 التجاره التاجر العتزال محوالقيد

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   15493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد عليوه رشاد وليد   - 25

 التجاره لترك 1655 برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   15657:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبده هللا حمد حسام   - 26

 التجاره العتزال القيد محو تم

 تم   20191017 تاريخ وفى ،   15037:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح  احمد العزيز عبد الدين سعد سعد   - 27

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   19291:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماد هللا عبد السيد احمد   - 28

 التجاره العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   1499:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد القادر عبد احمد   - 29

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   1262:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ينالد صالح محمد احمد   - 30

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   18388:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته عزمى ابراهيم رضا مينا   - 31

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   12024:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجوهرى الجواد عبد محمد عصام   - 32

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   14750:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سقيره ابو على محمد على حمدى   - 33

 . به التجاره لترك االخر الرئيسى شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   15169:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد الجبالى الفتاح عبد نورا   - 34

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   13135:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان ابراهيم محمد اشرف   - 35

 التجارؤه التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   17069:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عطا حسن جمعه امين الشحات   - 36

 التجاره التاجر العتزال محوالقيد تم  السجل

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   19683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عتمان على محمد جمال محمد   - 37

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم   20191030 تاريخ وفى ،   12040:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف منصور اسطورى مهنى مينا   - 38

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   17926:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شبايك السيد حامد فهمى هللا عبد   - 39

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   2074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشبكشى محمود السيد رفعت   - 40

 التجاره العتزال القيد محو تم



 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

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   16551:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طنطاوى احمد سيد عيسى سلوى   - 41

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 تم   20191031 تاريخ وفى ،   16721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوكيل منصور ابراهيم فتحى عاصم   - 42

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   18722:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى محمد الدين صالح فخرى   - 43

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   2182:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتوح ابو حسن محمود اشرف   - 44

 الفرع بهذا التجاره اعتزال تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  19480 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شريف سعيد مصلحى محمد فكرى -  1

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

 رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  10087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الموتوسيكالت غيار قطع لتجاره الجميلى -  2

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

  20191002 ، تاريخ وفي  10087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الموتوسيكالت وتجارة والتصدير لالستيراد الجميلى مؤسسة -  3

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  15712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد سعد محمد هيثم -  4

  جنيه  60000.000، ماله سرأ ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  19398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسكر السيد محمد محمد محمد -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  15970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى عاشور عمرو -  6

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

 رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  12136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى عطا العوضى محمد ابراهيم محمد -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  13294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر فوزى نعيم ايمن -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  8308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشين شعبان الشحات محمد -  9

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  18301 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان ابراهيم الشوادفى احمد -  10

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

 المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  16923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل زكى الحى عبد شاكر هانى -  11

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  19032 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزنفلى هاشم ابو ابراهيم مصطفى -  12

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

,  الالم رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  19368 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشحات احمد محمد الشحات عمرو -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  19425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طراد ابو محمد عطيه هللا عبد هبه -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  12036 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصادق عبد السيد رمضان نسرين -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  18257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى السيد رمضان محمد امال -  16

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

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  16367 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعادن لتشغيل مختار احمد -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  15623 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى احمد محمد محمد ناديه -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  15493 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد عليوه رشاد وليد -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  15493 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد عليوه رشاد وليد -  20

  جنيه  125000.000، ماله رأس يصبحل المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  17521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البقرى حسن السعيد الشافعى السيد -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  11331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النصر سيف حمدى سمير وليد -  22

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

 رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  14772 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطوه متولى احمد اسماعيل احمد مصطفى -  23

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

 رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  13592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرف السيد محمد محمد على ابراهيم -  24

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  8790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدماصى محمد عمر ابراهيم -  25

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  3064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد خيرى محمد -  26

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  7351 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر محمد احمد محمد احمد -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  8790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدماصى محمد عمر ابراهيم -  28

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال أسر تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  16816 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد سيد محمد جمال شريف -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  8790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدماصى محمد عمر ابراهيم -  30

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  5988 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد محمد محمد انشراح -  31

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  19836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الشافعى ممدوح هانى -  32

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  16698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صليب منصور فوزى وليد -  33

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  19439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ياسين متولى محمود عادل محمود -  34

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 19739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى هللا عبد محمد جوده -  1

 النجدى على شفيق محمد بملك الشراقوه كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 15770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد -  2

 حطبه محمد الخير ابو زكريا بملك غمر بميت بورسعيد ش بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 15770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطارات و االسيارات غيار لقطع حطبه/  الى التجارى االسم تعديل تم -  3

 ابو زكريا بملك غمر بميت بورسعيد ش بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001

 حطبه محمد الخير

 تاريخ وفي 15770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد الى التجارى االسم تعديل تم -  4

 ابو زكريا بملك غمر بميت بورسعيد ش بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001

 حطبه محمد الخير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 17017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صرموح محمود اسماعيل ابراهيم حسن -  5

 صرموح محمود اسماعيل ابراهيم بملك شومان عزبه صرموح شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 19737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى احمد محمد صابرين -  6

  البقرى الفتاح عبد سمير بملك دقادوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 19741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى فرج محمد ابراهيم محمد -  7

  الليثى احمد على طارق بملك دقادوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 19736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم محمود محمد -  8

  شحاته جرجس طاهر فاروق بملك راتب واحمد فكرى ش ،:   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 20191001 تاريخ وفي 19742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اماره محمود مصطفى سيد محمد -  9

 فرحات السيد حسين بملك النيل جسر ش دقادوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 19738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقرى فرج العظيم عبد بدره -  10

  النبى عبد مصطفى محمد محمد شروق بملك محسن ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 15080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد السيد كامل -  11

 هللا عبد زكى ابراهيم ناديه بملك العزيز عبد بن عمر شارع من القاضى شارع بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 االرنوطى

 العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 19740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد العظيم عبد هللا عبد محمد -  12

 اسماعيل هنسىالب المعطى عبد فاديه بملك دماص ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 15770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد -  13

 حطبه محمد الخير ابو زكريا بملك بورسعيد  شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 15770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد -  14

 حطبه محمد الخير ابو زكريا بملك  الحاجبى النيل جسر ش بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 15080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد السيد كامل -  15

 االرنوطى هللا عبد زكى ابراهيم ناديه بملك العزيز عبد بن عمر شارع من القاضى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 15080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد السيد كامل -  16

  هللا عبد زكى ابراهيم ناديه بملك الجزيره ارض طالب ابى بن على شارع بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 19746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد فهمى حلمى محمد -  17

 عثمان صالح سعاد بملك الحاكميه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 19748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى هللا عوض حلمى سامى -  18

 سليمان السيد عيد عطيه سلوى بملك الكبرى صهرجت السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 19747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد ايمان -  19

 العشرى امين فتحى ايمن بملك دماص ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 19749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد السيد جالل هشام -  20

  صقر على ابراهيم احمد بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 19743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد هللا عبد الشحات تحيه -  21

 زغلول متولى على مصطفى بملك البياس حاره عاشور محمد ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 19745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفالل محمد رشاد النبى عبد رشاد -  22

 سالم ابو الغنى عبد محمود ابراهيم بملك المعاهده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 19752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العزيز عبد مسعد شريف -  23

 محمد العزيز عبد محمد_ محمد العزيز عبد مسعد المرحوم ورثه/ بملك المقوقس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 19750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريمى الشنط لتصنيع عمرو مؤسسه -  24

  المغنى عبد محمد مصطفى بملك المحاكم مجمع خلف المغنى عبد اوالد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 19140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الرحمن عبد محمود محسن -  25

 للبترول مصر شركه بملك يوليو 26 شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 19751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنطاوى مصطفى مسعد طلعت مسعد -  26

  الدين نور انور كمال فاطمه بملك هللا شكر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 19140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الرحمن عبد محمود محسن -  27

 للبترول مصر شركه بملك يوليو 26 شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 19753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى السميع عبد محمود ايمان -  28

  الدسوقى محمد الدين صالح بملك هال ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 19754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم جاد العزيز عبد عزب العزيز عبد -  29

 مصطفى محمد يس ورثه الصوفى مصطفى محمد احمد ورثه بملك الصوفى عماره بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 19755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان العال عبد ابراهيم محمد ليلى -  30

 الخير ابو الحسينى عصام بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 19756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحيم عبد صالح محمد -  31

  هيكل محمد محمد محمود بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد سيد محمود احمد -  32

 العادلى سليمان محمود توحيده الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب ابراهيم على محمد وائل -  33

 العزب ابراهيم محمد ياسر بملك بشال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى منصور احمد هيمابرا وليد -  34

 الباجورى منصور احمد ابراهيم  بملك دماص ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى مصطفى احمد الشاذلى ماجد -  35

  الحميد عبد محمد زينب/ بملك المرور خلف نوال ش_ الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد على سلمى -  36

 حشيش الجواد عبد الحليم عبد بملك اتميده ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 16447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السعيد محمد امجد -  37

 حبيب هللا عبد السيد محمد المرحوم ورثه الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى على محمد متولى محمد -  38

 الصيرفى على محمد متولى ابراهيم بملك دقادوس الشعراوى االمام شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 18524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العادلى محمد رياض ممدوح اريج -  39

 العزيز عبد محمد صالح محمد/ بملك( العرنوسى فوزى الشهيد) التجاره شارع الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل ابراهيم محمد محسن -  40

  البرعى المطلب عبد مصطفى محمد بملك الدينى المعهد عند_ بهيده كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد توفيق محمود -  41

  عثمان هللا جاب عثمان/ بملك المحمديه كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19762    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزو العزيز عبد رشدى العزيز عبد الجوهرى -  42

 مزو العزيز عبد رشدى العزيز عبد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى ابراهيم احمد طارق محمد -  43

 جويله ابو احمد محمد عاطف محسن بملك الخزان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبور مسلم ابراهيم مسلم -  44

 هللا عبد حامد شريف بملك دماص ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 18396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكمار احمد نبيل محمد -  45

 رمضان ابراهيم فهمى بملك القرشى ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 18396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكمار احمد نبيل محمد -  46

 رمضان ابراهيم فهمى بملك القرشى ميت بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 19545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد جمال شيماء -  47

 يس محمود شارع البيبى محمد السيد فاطمه/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 19769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمود الجواد عبد اشرف احمد -  48

 السيد المرسى محمود ناديه بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 19767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار فرج محمد فرج احمد -  49

  شهاب حسن سليمان عادل منى بملك اتميده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 19770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعين عبد حسين محمود خالد -  50

  عثمان الرحمن عبد القادر عبد الحميد عبد عالء بملك الشرقى البر_ عثمان احمد الحاج شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 19771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عزب عيسى السيد محمد -  51

 عيسى على عزب عيسى السيد بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 19768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود محمد سعد السيد -  52

 برطش على محمد على صالح بملك اتميده ،:   رالـتأشي

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  53

  البحراوى مصطفى احمد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  54

 التجديد لعدم اداريا شطبه تم و اتميده بناحيه خرده تجارة نشاط عن اخر رئيسى محل له كان المذكور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  55

 التجديد لعدم اداريا شطبه وتم اتميده بناحيه مجمده طيورولحوم بيع نشاط عن رئيسى محل له كان المذكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر على احمد طارق -  56

 عبدالشافى الجليل عبد نصره بملك منصور شارع 1 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه على ابراهيم سعد ابراهيم -  57

 رزه على ابراهيم سعد بملك اوليله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد فوزى طارق مايكل -  58

 داود زكى نصيف زكى ارينى بملك المعاهده رمضان من العاشر  ش من ياسين محمود ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 10226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عنانى محفوظ احمد -  59

 حجازى احمد محمد جمال الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 19776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى ابراهيم صبرى احمد -  60

   معروف الفتاح عبد الدسوقى محمد النوربملك كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 14272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد فؤاد فوزى محمد -  61

 مراد محمد محمد مصطفى محمد_ بملك الخزان ش/ الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان ديلتع تم 20191013 تاريخ وفي 19779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين فهمى الناصر عبد -  62

  محمد حسين فهمى محمد بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 19780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد العزيز عبد سامح -  63

  محمد على نشات نسمه بملك المحطه ميدان_ دماص ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 19777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف على يوسف -  64

 الشرقاوى محمد عرفات جالل محمد بملك نعمان كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 19778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد صالح مجدى هللا عبد -  65

 عيسى محمد صالح مجدى بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 19782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر الغفار عبد متولى السعيد ابراهيم -  66

 متولى العليم عبد عالء بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 19785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنجاب محمد محمود السيد محمود -  67

  خليل احمد الشحات بملك سنه ابو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 19781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف حبشى محمد ياسر محمد -  68

  حبشى محمد ياسر بملك القيطون_الناحيه داير ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 19784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العو سالم عطيه القادر عبد رضا -  69

 سعيد عبده ليلى بملك غمر ميت طريق على بشالوش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 13246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  70

 الرحمن عبد السيد مصطفى بملك الرحمانيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 13246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  71

 احمد الرحمن عبد السيد مصطفى بملك الناحيه داير شارع الرحمانيه بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 19790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد مهدى نبيله -  72

  مرعى احمد سيد نعمات بملك النعيم كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 19786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخشاب رزق فتحى هويدا -  73

 الزينى محمد ابراهيم اكرام بملك اتميده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 19791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب حمد سعد الباسط عبد -  74

 الخير ابو عطيه محمد سعديه بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 19787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عطا محفوظ ميشيل -  75

 منصور ابراهيم هللا عطا محفوظ بملك يوسف ابراهيم كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 13246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  76

 الرحمن عبد السيد مصطفى بملك الرحمانيه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 19789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ابراهيم محمود عبده مصطفى -  77

 السيد محمود محمد حسن بملك التوفيقى الرياح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 19788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار على السيد محمد السيد -  78

  النشار على السيد محمد بملك سنفا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب ابو على السيد ابراهيم اشرف كريم -  79

 حرب ابو على السيد ابراهيم بملك نجم انور شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد الدين صالح يوسف -  80

  حسين محمود مجدى بملك الروضه مسجد خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مصطفى مسعد صالح -  81

  عطيه مصطفى مسعد مصطفى بملك االشراف تفهنا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبله مامون النبوى نعيمه -  82

 المدابغى محمد عماد طالل بملك الجزيره ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبله مامون النبوى نعيمه -  83

 المحو بامر شطبه تم و غمر ميت الجزيره ارض بناحيه ورقيه منتجات بيع نشاط عن رئيسى محل لها كان المذكوره ،:   الـتأشير

 2018/12/23 فى 4077 رقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هللا عبد محمد احمد -  84

  عثمان السيد ماهر بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى مهدى غريب سمير سالى -  85

  عيسى مهدى غريب سمير بملك الزراعيه الجمعيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسينى سليم ساهر -  86

  عليوه محمد حسينى سليم بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد عمر خيرى خالد -  87

  جاد محمد احمد ياسر بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى سليم ابراهيم لطفى احمد -  88

  الخولى سليم ابراهيم لطفى بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عثمان متولى متولى خليل مصطفى -  89

  عثمان القادر عبد الرحمن عبد محمد بملك الحريه ش_ الشرقى البر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر الصباحى زغلول محمد محمود مصطفى -  90

  الحميد عبد هللا جاب اسامه بملك غمر ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان ابراهيم السيد محمد -  91

  البسطويسى رضوان ابراهيم السيد بملك بشال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 19795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج العظيم بدع فرج ايهاب -  92

  عطيه امين رضا محمد اسالم بملك بشال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب العطا ابو احمد محمد محمود -  93

 عثمان احمد السيد دولت بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرويدى على البالسى جوده اسراء -  94

 عيد ابو حسين المرسى العربى محمد بملك ماهر احمد امل بورسعيد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد هالل محمود عادل -  95

  الرفاعى جامع احمد طارق بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الفتاح عبد الواحد عبد محمد -  96

 على الفتاح عبد على هشام بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 15493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  97

 التجاره لترك 2019/6/17 فى 1655 برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 15493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  98

 السيد مسلم ابو جوده محمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الشبراوى زكى اسالم -  99

  فوده محمد فوزى مسعد السعيد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 8343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو على السعيد محمد -  100

 العال ابو على السعيد ورثه الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد الشربينى سمير محمد -  101

 ابراهيم جاد العظيم عبد صالح بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 15493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  102

 احمد عطيه المطلب عبد هللا عبد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد عنانى المجيد عبد خالد احمد -  103

 المجيد عبد عنانى المجيد عبد خالد بملك المراسم ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 19810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العايدى العزيز عبد محمود -  104

  جرجس عطيه عوض عطيه بملك سنتماى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 19813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عرفه مجدى تامر -  105

 البدوى محمد السيد ورثه البدوى السيد ونورا وناديه محمد بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 19814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشارونى الحسينى العظيم عبد على محمد -  106

 مشعل مصطفى محمد بملك محسن ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 19816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الجواد عبد احمد صالح -  107

 ابراهيم محمد الجواد عبد احمد هللا عبد بملك بشال ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 11331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر سيف حمدى سمير وليد -  108

  المحمدى احمد زغلول بملك الخزان شارع من مبارك شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 16654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث العال عبد الشحات محمد -  109

 سنفا الرحيم عبد محمد الغريب محمد/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 19815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد بطرس سعيد جاكلين -  110

 الجناينى السيد محمد حسن بملك فكرى شارع ،:   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 20191021 تاريخ وفي 19817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشينى حافظ فؤاد محمد -  111

 الشينى حافظ فؤاد احمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191021 تاريخ يوف 13392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور سليمان المجد ابو مصطفى محمد -  112

 المجد ابو مصطفى حمدى و المجد ابو مصطفى احمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سقيره ابو على محمد على حمدى -  113

 التجاره لترك القيد شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 14750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سقيره ابو على محمد على حمدى مؤسسه -  114

 2019/10/22 بتاريخ التجاره لترك 2018/11/15 فى 3404 المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 19819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشر محمد حلمى مصطفى حلمى ادهم -  115

 السكرى متولى حسن هويدا بملك االسعاف امام ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 19818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب على محسب على احمد -  116

 العنين ابو محمد محمود ساميه يملك غمر ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 19818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب على محسب على احمد -  117

 بركة 21902 برقم قيد - المنعم عبد السيد محمود بملك قويسنا - الرمل كفور بناحية رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف

 السبع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 19820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى شوقى صبحى فوزى -  118

  شوقى صبحى وجيه بملك الرحمانيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 19821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد ابراهيم احمد غاده -  119

 حكيم البرت ادهم اميره بملك دقادوس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 19825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فراج الزناتى محمود -  120

 عرفات متولى جوده عظيمه بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 19822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حامد فتحى صباح -  121

 حسن السعيد ابراهيم خالد بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 ريختا وفي 19823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد -  122

 احمد سيد العنين ابو صابر العنين ابو بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 19824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته متولى متولى محمد عاطف متولى -  123

 شحاته متولى متولى محمد عاطف بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سليمان ميخائيل بيشوى -  124

 منصور سليمان ميخائيل بملك مطر داود كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرى محمد محمد محسن -  125

  محمد احمد السيد محسن بملك عوض جوده ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محسب الدين صالح رضا -  126

 الخبير عبد محمود فتحى رضا بملك هال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد محمد احمد -  127

 احمد محمد رشاد محمد بملك خالد ابو ميت ،:   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 20191027 تاريخ وفي 19827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج نصحى كمال جورج -  128

  فريد السيد وائل بملك الفرماوى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 13354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى المتولى السيد السيد محمد -  129

 الرازق عبد الدين حسام بملك المعاهده شارع من يوليو 23 شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر شريف العزيز عبد جمال محمود -  130

  الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى بملك سعيد بور شارع من قاسم الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريضه السيد محمد فتحى احمد -  131

 وافى احمد الدسوقى خيرى توفيق بملك االشراف تفهنا ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 19826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد محمود -  132

 العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف,  نالعنوا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 18169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد كمال مصطفى -  133

 السيد سعد كامل السيد بملك الرحمانيه بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 18169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد كمال مصطفى -  134

 السيد سعد كامل السيد بملك الرحمانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 18169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد كمال مصطفى -  135

 بلطيه السيد سعد كمال بملك الرحمانيه بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 2182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو حسن محمود اشرف -  136

 ابراهيم دياب دياب ياسمين بملك الكبرى صهرجت الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 18996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على احمد ابراهيم وليد -  137

 طالب ابو اللطيف عبد احمد احمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 18996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على احمد ابراهيم وليد -  138

 حامد محمد ايمن اميره بملك بهيده كفر بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد محمد احمد عالء -  139

  رمضان توفيق اسماعيل هللا عبد بملك البشير برج زغلول سعد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشافعى ممدوح هانى -  140

 مرسى طه رفعت هنادى بملك القرشى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى المجيد عبد احمد هشام -  141

 حسانين مصطفى مسعد محمد بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى متولى على متولى محمد على -  142

  متولى على متولى محمد بملك االزهار شارع غمر ميت ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السيد محمود نشات محمد محمود -  143

  عفيفى امين محمد احمد رحاب بملك العرنوسى فوزى الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد السيد ابراهيم محمد شريف -  144

 الحليم عبد شوقى خالد سعد بملك جالوس عزبه الثانى البر غمر ميت ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 2182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو حسن محمود اشرف -  145

 عطيه مهدى جمال تهانى بملك هالل الشخ كفر طريق الكبرى صهرجت الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 2182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو حسن محمود اشرف -  146

 ابراهيم دياب دياب ياسمين بملك الكبرى صهرجت الى 2017/10/10 فى 2601 برقم المودع الفرع عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا يوسف غبلاير نبيل ماجد -  147

 الشيخ كامل نزيه بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 18996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على احمد ابراهيم وليد -  148

 طالب ابو اللطيف عبد احمد احمد بملك بهيده كفر بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد جورج -  149

 رزق سعد جورج مجدى بملك تادرس سليمان كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 19841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حنفى مرغنى جوده محمد -  150

  غنيم متولى غانم صالح بملك شاهين عزبه ،:   أشيرالـت وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 8991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد شعيشع ابو السعيد ياسر -  151

 شيحه حسين ابراهيم نبيه بملك اتميده بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 8991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعدنى لالثاث ستيل شعيشع -  152

 شيحه حسين ابراهيم نبيه بملك اتميده بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 19846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس محمد احمد محمود احمد -  153

  شميس محمد احمد محمود بملك دنديط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 19844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى السيد قنديل جمال -  154

 غنيم المرسى المرسى فاطمه بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 19845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدى اللطيف عبد محمد رشاد -  155

 السيد السالم عبد جيهان بملك دقادوس االباز ترعه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 8991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعدنى لالثاث ستيل شعيشع -  156

 شيحه حسين ابراهيم نبيه بملك اتميده ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 13392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور سليمان المجد ابو مصطفى محمد -  157

 وحمدى الغندور المجد ابو مصطفى واحمد الغندور المجد ابو مصطفى محمد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الغندور المجد ابو مصطفى

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 19848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب الهادى عبد احمد محمد مروه -  158

 جاد مصطفى محمد بملك محسن ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 19847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى عطيه سليمان شربات -  159

  ابراهيم الشحات سعد بملك سالمه عزبه الفرماوى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 19849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  160

 صالح محمد ابراهيم محمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 15836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر حامد الفتاح عبد متولى -  161

 العظيم عبد مصطفى العظيم عبد اشرف بملك بورسعيد شارع الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير



 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

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الفتاح عبد المقصود عبد السيد السيد -  162

 الجوهرى ابراهيم ابراهيم محمد امينه بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكواوى متولى محمد حسن رفعت كريم -  163

 سيف حمدى سمير وليد بملك المزرعه ارض الشافعى االمام شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهشان ابراهيم صالح الدين حسام -  164

 جاد السعيد سامى السعيد بملك بشالوش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام هللا جاب صالح مصطفى هانى -  165

  همام هللا جاب صالح مصطفى بملك حوريه شارع بدر عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرب الرحمن عبد طلعت محمد طلعت -  166

  حسن سليمان سليمان بملك العسكريه الثانويه بجوار زغلول سعد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف , العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عليوه سعودى راندا -  167

 هللا عبد محمد السيد ابراهيم بملك الحاكميه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 8308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين شعبان الشحات محمد -  168

 الشين شعبان الشحات الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد يوسف الشحات يوسف -  169

 الجزيره ارض عفان بن عثمان شارع من ياسين عادل ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 2182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتوح ابو حسن محمود اشرف -  170

 فى 2601 برقم المودع ابراهيم دياب دياب ياسمين بملك الكبرى صهرجت بناحيه الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير

 31/10/2019 بتاريخ 10/10/2017

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 19855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد نزيه جالل -  171

  ليله محمد حامد هاشم ابو فتحى بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 10087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموتوسيكالت غيار قطع لتجاره الجميلى -  1

 موتوسيكالت غيار قطع تجاره على النشاط قصر تم:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 10087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموتوسيكالت وتجارة والتصدير لالستيراد الجميلى مؤسسة -  2

 موتوسيكالت غيار قطع تجاره على النشاط قصر تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002

 النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 12136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ينىالحس عطا العوضى محمد ابراهيم محمد -  3

 غذائيه مواد تجاره/ الى النشاط تعديل:  التأشير وصف, 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 16951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد العظيم عبد عادل -  4

 2019/9/1 من اعتبارا وكرتون ورق توريدات نشاط اضافه تم:  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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 16447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السعيد محمد امجد -  5

 ارز وتعبئه مضرب الى النشاط مسمى تعديل تم

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 12036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصادق عبد السيد رمضان نسرين -  6

 متكامله مقاوالت مكتب الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 18257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد رمضان محمد امال -  7

 العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 14233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لاللومنيوم القصاص جوده مؤسسة -  8

 معادن تشكيل و المونيوم تصنيع و سحب مصنع الى النشاط تعديل تم:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 12168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك هللا عبد عطيه اللطيف عبد عطيه -  9

 ( 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما)  تصدير و استيراد مكتب على النشاط قصر تم:  التأشير وصف

 12168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك اللطيف عبد الى تجارته به التاجر يباشر الذى االسم و التجارى االسم تعديل -  10

 19 المجموعه عدا فيما)  تصدير و استيراد مكتب على النشاط قصر تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي

 ( 6 المجموعه من 36 الفقره و

  ، فرد تاجر ، مبروك هللا عبد عطيه اللطيف عبد عطيه الى تجارته به التاجر يباشر الذى االسم و التجارة االسم تعديل تم -  11

 تصدير و استيراد مكتب على النشاط قصر تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 12168   برقم قيده سبق

 ( 6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما) 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 7176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر محمد النبوى محمد سماح -  12

 محمول خدمات الى النشاط مسمى تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 15493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  13

 معادن تشغيل هورش الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 15493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  14

 العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجاره الى النشاط تعديل تم:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 8346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  15

 العموميه التوريدات و البرى النقل/  الى النشاط تعديل تم

 النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 14772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه متولى احمد اسماعيل احمد مصطفى -  16

 مزارع مستلزمات نشاط اضافه:  التأشير وصف, 

,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 13354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى المتولى السيد السيد محمد -  17

 العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما مالبس تصنيع/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 8324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمد اشرف -  18

 معادن تشغيل ورشه اضافه تم:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 16884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عمر العزيز عبد محمد محمد -  19

 مواشى وتجاره مواشى حظيرة نشاط اضافه تم:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 19756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحيم عبد صالح محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب ابو على السيد ابراهيم اشرف كريم -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد العزيز عبد سامح -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى هللا عبد محمد جوده -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 19847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى عطيه سليمان شربات -  5

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكواوى متولى محمد حسن رفعت كريم -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل ابراهيم محمد محسن -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 19767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار فرج محمد فرج احمد -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 19752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العزيز عبد مسعد شريف -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان ابراهيم السيد محمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرى محمد محمد محسن -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد جورج -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 19784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العو سالم عطيه القادر عبد رضا -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج نصحى كمال جورج -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 19815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد بطرس سعيد جاكلين -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى احمد محمد صابرين -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 19821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد ابراهيم احمد غاده -  17

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف على يوسف -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اماره محمود مصطفى سيد محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد السيد ابراهيم محمد شريف -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 19823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 13246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الفتاح عبد الواحد عبد محمد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 19790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد مهدى نبيله -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 8991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعدنى لالثاث ستيل شعيشع -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 19785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنجاب محمد محمود السيد محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مصطفى مسعد صالح -  27

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 19814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشارونى الحسينى العظيم عبد على محمد -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 19751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنطاوى مصطفى مسعد طلعت مسعد -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 15770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطبه الخير ابو محمد الخير ابو محمد -  30

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 19140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الرحمن عبد محمود محسن -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هللا عبد محمد احمد -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 19820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى شوقى صبحى فوزى -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 19791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب حمد سعد الباسط عبد -  34

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عليوه سعودى راندا -  35

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرب الرحمن عبد طلعت محمد طلعت -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرويدى على البالسى جوده اسراء -  37

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 19745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفالل محمد رشاد النبى عبد رشاد -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبور مسلم ابراهيم مسلم -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى ابراهيم احمد طارق محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد صالح مجدى هللا عبد -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى المجيد عبد احمد هشام -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 19813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عرفه مجدى تامر -  43

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور سليمان ميخائيل بيشوى -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 19771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عزب عيسى السيد محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 19769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمود الجواد عبد اشرف احمد -  46

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى سليم ابراهيم لطفى احمد -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب العطا ابو احمد محمد محمود -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد الدين صالح يوسف -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 18996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على احمد ابراهيم وليد -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 19825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فراج الزناتى محمود -  51

 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 تم20191022 تاريخ وفي 19818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب على محسب على احمد -  52

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 19787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عطا محفوظ ميشيل -  53

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 19746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد فهمى حلمى محمد -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 19773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر على احمد طارق -  55

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد العظيم عبد هللا عبد محمد -  56

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا يوسف غبلاير نبيل ماجد -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 19781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف حبشى محمد ياسر محمد -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 19749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد السيد جالل هشام -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى مهدى غريب سمير سالى -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العايدى العزيز عبد محمود -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 19747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد ايمان -  62

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام هللا ابج صالح مصطفى هانى -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 19849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج العظيم عبد فرج ايهاب -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى فرج محمد ابراهيم محمد -  66

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 19816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الجواد عبد احمد صالح -  67

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 19789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ابراهيم محمود عبده مصطفى -  68

 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 تم20191002 تاريخ وفي 19748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى هللا عوض حلمى سامى -  69

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد عمر خيرى خالد -  70

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 19754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم جاد العزيز عبد عزب العزيز عبد -  71

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد الشربينى سمير محمد -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 19774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوى مصطفى مصطفى محيى -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 19775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد فوزى طارق مايكل -  74

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السيد محمود نشات محمد محمود -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 19822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حامد فتحى صباح -  76

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد توفيق محمود -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشافعى ممدوح هانى -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 18396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكمار مداح نبيل محمد -  79

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 19844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى السيد قنديل جمال -  80

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر الصباحى زغلول محمد محمود مصطفى -  81

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 18169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد كمال مصطفى -  82

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر شريف العزيز عبد جمال محمود -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم محمود محمد -  84

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 19768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود محمد سعد السيد -  85

 خاص: التأشير وصف



 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 تم20191009 تاريخ وفي 19770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعين عبد حسين محمود خالد -  86

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الشبراوى زكى اسالم -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محسب الدين صالح رضا -  88

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 19779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين فهمى الناصر عبد -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 19772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه على ابراهيم سعد ابراهيم -  90

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حنفى مرغنى جوده محمد -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 15080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات احمد السيد كامل -  92

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد عنانى المجيد عبد خالد احمد -  93

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى متولى على متولى محمد على -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد نزيه جالل -  95

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عثمان متولى متولى خليل مصطفى -  96

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 19755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان العال عبد ابراهيم محمد ليلى -  97

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 19819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشر محمد حلمى مصطفى حلمى ادهم -  98

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 19824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته متولى متولى محمد عاطف متولى -  99

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى مصطفى احمد الشاذلى ماجد -  100

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 19846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس محمد احمد محمود احمد -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 19788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار على السيد محمد السيد -  102

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسينى سليم ساهر -  103

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 19848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب الهادى عبد احمد محمد مروه -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد محمود -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى منصور احمد ابراهيم وليد -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزو العزيز عبد رشدى العزيز عبد الجوهرى -  107

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 19786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخشاب رزق فتحى هويدا -  108

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد يوسف الشحات يوسف -  109

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 19817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشينى حافظ فؤاد محمد -  110

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 19838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد محمد احمد عالء -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد هالل محمود عادل -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 19776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى ابراهيم صبرى احمد -  113

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب ابراهيم على محمد وائل -  114

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد على سلمى -  115

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 19743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد هللا عبد الشحات تحيه -  116

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهشان ابراهيم صالح الدين حسام -  117

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 19851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ الفتاح عبد المقصود عبد السيد السيد -  118

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 19845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدى اللطيف عبد محمد رشاد -  119

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 19753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى السميع عبد محمود ايمان -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 19798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبله مامون النبوى نعيمه -  121

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 19782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر الغفار عبد متولى السعيد ابراهيم -  122

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 19830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريضه السيد محمد فتحى احمد -  123

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 19738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقرى فرج العظيم عبد بدره -  124

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 19750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريمى الشنط لتصنيع عمرو مؤسسه -  125

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 19766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى على محمد متولى محمد -  126

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للتصدير الذهبيه النسور: الى 19722 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

   الموتوسيكالت غيار قطع لتجاره الجميلى: الى 10087 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  2

 ارز مضرب الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 16447 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  3

   االرز وتعبئه لضرب الحبايبه

 الياسين مؤسسه تجاريه سمه اضافه تم: الى 19492 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  4

   واتوريدات العامه للمقاوالت

 لتشكيل التيسير/  تجاريه سمه اضافه تم: الى 19545 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  5

   المعادن

 لتجاره اوبال/ الى التجاريه السمه تعديل: الى 18257 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  6

   الجاهزه المالبس



 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

 لينكز مؤسسه/ الى التجاريه السمه تعديل: الى 19468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  7

   للتصدير

   االميره/  تجاريه سمه اضافه تم: الى 19446 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  8

 العالميه/  الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 8346 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  9

   التوريدات و للنقل

 على اسماعيل حسن اسماعيل مؤسسه: الى 13497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  10

   حسن

   لالحذيه سيمو: الى 13497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  11

   االعالف لتصنيع الرحمه: الى 14772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  12

 فارما المهندس تجاريه سمه اضافه تم: الى 17562 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  13

   نيو

 والتويدات العامه للمقاوالت الفرسان: الى 18941 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  14

   التنكات وتنظيف البترول ابار رواسب وتنظيف وتحميل

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14758   برقم    20191031:  تاريخ ،   الهنداوى العزيز عبد محمد مابراهي العظيم عبد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   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  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و اسماعيل عطيه العظيم عبد   - 1

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة   - 2

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و اسماعيل عطيه العظيم عبد   - 3

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة   - 4

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  اسماعيل عطيه العظيم عبد   - 5

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة   - 6

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه  اسماعيل عطيه العظيم عبد   - 7

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة   - 8

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و اسماعيل عطيه العظيم عبد شركه   - 9

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  للدواجن العربى المركز   - 10

 الشركه لحل القيد محو

   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة   - 11

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و اسماعيل عطيه العظيم عبد شركه   - 12

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  للدواجن العربى المركز   - 13

 الشركه لحل القيد محو

   20191008 تاريخ وفى ،   883:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة   - 14

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   134:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و العزيز عبد مسعد شركة   - 15

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفى ،   134:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  المنزليه االدوات لتجارة محمد العزيز عبد مسعد خلفاء شركة   - 16

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20191017

 تم   20191022 تاريخ وفى ،   900:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  السيارات غيار قطع لتجارة عفر شركة   - 17

 الشركه لدى حقه طرف كل استالم بعد نهائيا تصفيتها و الشركه حل تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   6494:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و فراج السيد هشام   - 18

 الشركه لحل القيد محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20191002،   تاريخ وفي 15624، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة التصدير و لالستيراد صبره شركة -  1

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 3684، برقم قيدها سبق ،  مساهمة شركة للغزل غمر ميت شركة -  2

  جنيه  123525730.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم 20191017،   تاريخ وفي 19185، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكها و السيد متولى التهامى سماح شركه -  3

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 20191017،   تاريخ وفي 19185، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و سالمه محمد شركه -  4

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 20191017،   تاريخ وفي 16313، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و يوسف منصور اسطورى مهنى مينا شركة -  5

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 المال رأس تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 12438، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة التوريدات و للتجارة حرب شركة -  6

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

,  المال رأس تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 12438، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الدوليه للتجارة حرب شركة -  7

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

 المال رأس تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 12438، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية التوريدات و للتجارة حرب شركة -  8

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

,  المال رأس تعديل تم 20191020،   تاريخ وفي 12438، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الدوليه للتجارة حرب شركة -  9

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و االطارات توزيع و تجارة/  الى الشركه غرض تعديل تم  بسيطة توصية ، شركاه و الصعيدى اسماعيل جوده محمد شركه -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 18245   برقم قيدها سبق  ، البخاريه الدراجات

 مواد توزيع و تعبئه و تصنيع/  الى الشركه غرض تعديل تم  بسيطة توصية ، شريكها و السيد متولى التهامى سماح شركه -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19185   برقم قيدها سبق  ، غذائيه

 سبق  ، غذائيه مواد توزيع و تعبئه و تصنيع/  الى الشركه غرض تعديل تم  بسيطة توصية ، شركاه و سالمه محمد شركه -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 19185   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191020 تاريخ وفي 12438   برقم قيدها سبق ، التوريدات و للتجارة حرب شركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف ,  القانونى الكيان تعديل تم20191020 تاريخ وفي 12438   برقم قيدها سبق ، الدوليه للتجارة حرب شركة -  2

 بسيطة توصية

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التهامى سماح شركه: الى 19185 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191017:  تاريخ فى  ،  -  1

 شريكها و السيد متولى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لها التوقيع و االداره تعديل و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد متولى التهامى سماح -  1

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، منفرده

 لها التوقيع و االداره تعديل و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عزام محمد سالمه محمد -  2

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، منفرده

 لها التوقيع و االداره تعديل و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد متولى التهامى سماح -  3

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، منفرده

 لها التوقيع و االداره تعديل و بالشركه متضامنه شريكه دخولها تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عزام محمد سالمه محمد -  4

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، منفرده

 موصى شريك خروج تم كما ادارتها و الشركه من هخروج تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد متولى التهامى سماح -  5

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، الشركه بعقد مذكور

 موصى شريك خروج تم كما ادارتها و الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عزام محمد سالمه محمد -  6

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، الشركه بعقد مذكور

 موصى شريك خروج تم كما ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد متولى التهامى سماح -  7

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، الشركه بعقد مذكور

 موصى شريك خروج تم كما ادارتها و الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عزام محمد سالمه محمد -  8

 19185   برقم    20191017:  تاريخ ، الشركه بعقد مذكور

   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  سالم وافى احمد هانم -  9

12438 

   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  سالم وافى احمد هانم -  10

12438 

   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  سالم وافى احمد هانم -  11

12438 

   برقم    20191020:  تاريخ ، الشركه من خروجها تم  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  سالم وافى احمد هانم -  12

12438 

:  تاريخ ، اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى -  13

 10669   برقم    20191027

   برقم    20191027:  تاريخ ، اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  محمد رشاد محمد -  14

10669 

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، اداره مجلس عضو تعيينه تم  سر امين  تعاونية جمعية  عزب محمد جوده رضا -  15

   برقم    20191027:  تاريخ ، اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  المغربى محمد خليل رشاد -  16

10669 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191027:  تاريخ ، اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  حيرم السعيد حافظ محمد -  17

10669 

 كما صالحياته بكامل اداره مجلس رئيس تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى -  18

 قطاع و البنوك و الشركات و االفراد و الحكوميه الجهات جميع امام تمثيلها و الشركه اداره و التوقيع الى باالضافه بالقانون ورد

 تنازالت حدود و ضمان خطابات تسهيالت اصدار بشأن البنوك مع التفاوض و الرهن و االقتراض كذلك و العام و الخاص االعمال

   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على التوقيع حق له يكون ان على االدارة مجلس قرر كما.  البنوك مع الجمعيه باسم

10669 

 بالقانون ورد كما صالحياته بكامل اداره مجلس رئيس تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  محمد رشاد محمد -  19

 الخاص االعمال قطاع و البنوك و الشركات و االفراد و الحكوميه الجهات جميع امام تمثيلها و الشركه اداره و التوقيع الى باالضافه

 مع الجمعيه باسم تنازالت حدود و ضمان خطابات تسهيالت اصدار بشأن البنوك مع التفاوض و الرهن و االقتراض كذلك و العام و

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على التوقيع حق له يكون ان على االدارة مجلس قرر كما.  البنوك

 باالضافه بالقانون ورد كما صالحياته بكامل اداره مجلس رئيس تعيينه تم  سر امين  تعاونية جمعية  عزب محمد جوده رضا -  20

 و العام و الخاص االعمال قطاع و البنوك و الشركات و االفراد و الحكوميه الجهات جميع امام تمثيلها و الشركه اداره و التوقيع الى

.  البنوك مع الجمعيه باسم تنازالت حدود و ضمان خطابات تسهيالت اصدار بشأن البنوك مع التفاوض و الرهن و االقتراض كذلك

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على التوقيع حق له يكون ان على االدارة مجلس قرر كما

 ورد كما صالحياته بكامل اداره مجلس رئيس تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  المغربى محمد خليل رشاد -  21

 االعمال قطاع و البنوك و الشركات و االفراد و الحكوميه الجهات جميع امام تمثيلها و الشركه اداره و التوقيع الى باالضافه بالقانون

 باسم تنازالت حدود و ضمان خطابات تسهيالت اصدار بشأن البنوك مع التفاوض و الرهن و االقتراض كذلك و العام و الخاص

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على التوقيع حق له يكون ان على االدارة مجلس قرر كما.  البنوك مع الجمعيه

 ورد كما صالحياته بكامل اداره مجلس رئيس تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  حيرم السعيد حافظ محمد -  22

 االعمال قطاع و البنوك و الشركات و االفراد و الحكوميه الجهات جميع امام تمثيلها و الشركه اداره و التوقيع الى باالضافه بالقانون

 باسم تنازالت حدود و ضمان خطابات تسهيالت اصدار بشأن البنوك مع التفاوض و الرهن و االقتراض كذلك و العام و الخاص

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على التوقيع حق له يكون ان على االدارة مجلس قرر كما.  البنوك مع الجمعيه

 كافه له و االداره مجلس رئيس نائب تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى -  23

:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون بأن االدارة مجلس قرر كما.  غيابه حاله فى االداره مجلس رئيس صالحيات

 10669   برقم    20191027

 رئيس صالحيات كافه له و االداره مجلس رئيس نائب تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  محمد رشاد محمد -  24

   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون بأن االدارة مجلس قرر كما.  غيابه حاله فى االداره مجلس

10669 

 مجلس رئيس صالحيات كافه له و االداره مجلس رئيس نائب تعيينه تم  سر امين  تعاونية جمعية  عزب محمد جوده رضا -  25

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون بأن االدارة مجلس قرر كما.  غيابه حاله فى االداره

 صالحيات كافه له و االداره مجلس رئيس نائب تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  المغربى محمد خليل رشاد -  26

    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون بأن االدارة مجلس قرر كما.  غيابه حاله فى االداره مجلس رئيس

 10669   برقم

 صالحيات كافه له و االداره مجلس رئيس نائب تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  حيرم السعيد حافظ محمد -  27

    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون بأن االدارة مجلس قرر كما.  غيابه حاله فى االداره مجلس رئيس

 10669   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مجلس قرر كما.  اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى -  28

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون بأن االدارة

 بأن االدارة مجلس قرر كما.  اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  محمد رشاد محمد -  29

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون

 حق له يكون بأن االدارة مجلس قرر كما.  اداره مجلس عضو تعيينه تم  سر امين  تعاونية جمعية  عزب محمد جوده رضا -  30

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع

 بأن االدارة مجلس قرر كما.  اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  المغربى محمد خليل رشاد -  31

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون

 بأن االدارة مجلس قرر كما.  اداره مجلس عضو تعيينه تم  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  حيرم السعيد حافظ محمد -  32

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له يكون

 للمحاميين العامه و الخاصه التوكيالت عمل حق له  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  الجوهرى الوهاب عبد فاروق ناجى -  33

 فى الجمعيه عن ينوب من توكيل و الخبره شهادات و الجمعيه اعمال يخص فيما ذلك و القانونين المحاسبين و العقارى بالشهر

 الخاصه العقود كافه على العقارى الشهر فى تاريخ اثبات عمل و الجهات كافه مع المقاوالت عقود و العقود كافه على التوقيع

 يكون بأن االداره مجلس قرر كما.  للجمعيه االداريه و الماليه النواحى على مشرفا تعيينه تم كما.  اعمال من يلزم ما كل و بالجمعيه

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على التوقيع حق له

 بالشهر للمحاميين العامه و الخاصه التوكيالت عمل حق له  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  محمد رشاد محمد -  34

 على التوقيع فى الجمعيه عن ينوب من توكيل و الخبره شهادات و الجمعيه اعمال يخص فيما ذلك و القانونين المحاسبين و العقارى

 ما كل و بالجمعيه الخاصه العقود كافه على العقارى الشهر فى تاريخ اثبات عمل و الجهات كافه مع المقاوالت عقود و العقود كافه

 التوقيع حق له يكون بأن االداره مجلس قرر كما.  للجمعيه االداريه و الماليه النواحى على مشرفا تعيينه تم كما.  اعمال من يلزم

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على

 و العقارى بالشهر للمحاميين العامه و الخاصه التوكيالت عمل حق له  سر امين  تعاونية جمعية  عزب محمد جوده رضا -  35

 العقود كافه على التوقيع فى الجمعيه عن ينوب من توكيل و الخبره شهادات و الجمعيه اعمال يخص فيما ذلك و القانونين المحاسبين

 من يلزم ما كل و بالجمعيه الخاصه العقود كافه على العقارى الشهر فى تاريخ اثبات عمل و الجهات كافه مع المقاوالت عقود و

 على التوقيع حق له يكون بأن االداره مجلس قرر كما.  للجمعيه االداريه و الماليه النواحى على مشرفا تعيينه تم كما.  اعمال

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات

 بالشهر للمحاميين العامه و الخاصه التوكيالت عمل حق له  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  المغربى محمد خليل رشاد -  36

 على التوقيع فى الجمعيه عن ينوب من توكيل و الخبره شهادات و الجمعيه اعمال يخص فيما ذلك و القانونين المحاسبين و العقارى

 ما كل و بالجمعيه الخاصه العقود كافه على العقارى الشهر فى تاريخ اثبات عمل و الجهات كافه مع المقاوالت عقود و العقود كافه

 التوقيع حق له يكون بأن االداره مجلس قرر كما.  للجمعيه االداريه و الماليه النواحى على مشرفا تعيينه تم كما.  اعمال من يلزم

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على

 بالشهر للمحاميين العامه و الخاصه التوكيالت عمل حق له  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  حيرم السعيد حافظ محمد -  37

 على التوقيع فى الجمعيه عن ينوب من توكيل و الخبره شهادات و الجمعيه اعمال يخص فيما ذلك و القانونين المحاسبين و العقارى

 ما كل و بالجمعيه الخاصه العقود كافه على العقارى الشهر فى تاريخ اثبات عمل و الجهات كافه مع المقاوالت عقود و العقود كافه

 التوقيع حق له يكون بأن االداره مجلس قرر كما.  للجمعيه االداريه و الماليه النواحى على مشرفا تعيينه تم كما.  اعمال من يلزم

 10669   برقم    20191027:  تاريخ ،.  الشيكات على

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   برقم    20191008:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه  اسماعيل عطيه ظيمالع عبد -  1

883 

    20191008:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة -  2

 883   برقم

   برقم    20191008:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه  اسماعيل عطيه العظيم عبد -  3

883 

    20191008:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و اسماعيل عطيه العظيم عبد تامر شركة -  4

 883   برقم

 134   برقم    20191017:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و العزيز عبد مسعد شركة -  5

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  المنزليه االدوات لتجارة محمد العزيز عبد مسعد خلفاء شركة -  6

 134   برقم    20191017

   برقم    20191022:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  السيارات غيار قطع لتجارة عفر شركة -  7

900 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شركاه و يوسف منصور اسطورى مهنى مينا شركة -  8

 16313   برقم    20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 13425   برقم    20191001:  تاريخ ، 2714  2024/06/01 حتى سارى  موسى محمود الشحات محمد -  1

 6868   برقم    20191002:  تاريخ ، 2721  2018/7/12 حتى سارى  الزهيرى حسن محمد فوزيه -  2

 6868   برقم    20191002:  تاريخ ، 2722  2023/7/12 حتى سارى  الزهيرى حسن محمد فوزيه -  3

 13335   برقم    20191002:  تاريخ ، 2730  2024/4/9 حتى سارى  قاسم احمد محمد المنعم عبد -  4

 8517   برقم    20191002:  تاريخ ، 2724  2021/6/5 حتى سارى  حافظ عطيوى محمد احمد -  5

 12106   برقم    20191002:  تاريخ ، 2718  2022/4/1 حتى سارى  عال رضوان العليم عبد شوقى -  6
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 3392   برقم    20191003:  تاريخ ، 2736  2024/09/25 حتى سارى  مرجان مراد العظيم عبد حسن -  7

 13652   برقم    20191003:  تاريخ ، 2743  2024/9/16 حتى سارى  يوسف عيد محمد السعيد -  8

 1545   برقم    20191003:  تاريخ ، 2741  2023/10/7 حتى سارى  الجوهرى صبرى محمد -  9

 4305   برقم    20191007:  تاريخ ، 2749  2010/06/05 حتى سارى  الهادى عبد صالح ايهاب -  10

 4305   برقم    20191007:  تاريخ ، 2750  2015/06/05 حتى سارى  الهادى عبد صالح ايهاب -  11

 4305   برقم    20191007:  تاريخ ، 2751  2020/06/05 حتى سارى  الهادى عبد صالح ايهاب -  12

 3340   برقم    20191008:  تاريخ ، 2765  2024/09/14 حتى سارى  السيد احمد محمود الهادى -  13

 6215   برقم    20191008:  تاريخ ، 2770  2022/6/24 حتى سارى  جنينه محمد على زكريا عزه -  14

 7562   برقم    20191009:  تاريخ ، 2783  2024/10/9 حتى سارى  عال رضوان العليم عبد رضوان -  15

 5432   برقم    20191009:  تاريخ ، 2780  2021/7/3 حتى سارى  الهش بيومى ابراهيم هللا عبد -  16

 10445   برقم    20191010:  تاريخ ، 2787  2024/7/28حتى سارى  الصمد عبد محمد رمضان عزت -  17

 10226   برقم    20191010:  تاريخ ، 2788  2019/3/18 حتى سارى  احمد عنانى محفوظ احمد -  18

 10226   برقم    20191010:  تاريخ ، 2789  2024/3/18 حتى سارى  احمد عنانى محفوظ احمد -  19

 7379   برقم    20191010:  تاريخ ، 2798  2024/5/31 حتى سارى  المغينى محمد احمد حلمى رجائى -  20

 8824   برقم    20191010:  تاريخ ، 2795  2021/10/4 حتى سارى  فوده العوضى هللا عبد محمد -  21

 11568   برقم    20191010:  تاريخ ، 2800  2021/05/02 حتى سارى  شربى ايوب جالل الدين حسام -  22

 3117   برقم    20191013:  تاريخ ، 2802  2024/07/20 حتى سارى  عوض محمد هللا عبد محمد مسعد -  23

 1530   برقم    20191013:  تاريخ ، 2812  2018/10/3 حتى سارى  هللا جاد ابراهيم محمود محمد -  24

 1530   برقم    20191013:  تاريخ ، 2813  2023/10/3 حتى سارى  هللا جاد ابراهيم محمود محمد -  25

 12036   برقم    20191013:  تاريخ ، 2810  2022/03/05 حتى سارى  الصادق عبد السيد رمضان نسرين -  26

 10402   برقم    20191013:  تاريخ ، 2815  2024/6/30 حتى سارى  نوح السيد محمود ابراهيم -  27

 1051   برقم    20191013:  تاريخ ، 2816  2024/10/08 حتى سارى  بشاى حبيب عيسى طارق -  28

 13524   برقم    20191014:  تاريخ ، 2827  2024/7/15 حتى سارى  كتات كامل عادل مايكل -  29

 5014   برقم    20191014:  تاريخ ، 2818  2011/2/11 حتى سارى  ابراهيم محمد مسعد مرفت -  30

 5014   برقم    20191014:  تاريخ ، 2819  2016/2/11 حتى سارى  ابراهيم محمد مسعد مرفت -  31

 5014   برقم    20191014:  تاريخ ، 2820  2021/2/11 حتى سارى  ابراهيم محمد مسعد مرفت -  32

 11985   برقم    20191014:  تاريخ ، 2828  2022/2/2حتى سارى  حسانين غازى احمد محمد -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 13237   برقم    20191014:  تاريخ ، 2817  2024/2/19 حتى سارى  الرحمن عبد الوهاب عبد مسعد -  34

 2257   برقم    20191014:  تاريخ ، 2823  2019/2/1 حتى سارى  الشاعر احمد اسماعيل رضا -  35

 2257   برقم    20191014:  تاريخ ، 2814  2024/2/1 حتى سارى  الشاعر احمد اسماعيل رضا -  36

 12594   برقم    20191015:  تاريخ ، 2836  2023/2/13حتى سارى  طالب ابو لحىالمص يوسف العزيز عبد -  37
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