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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 32442 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخوات حامد عبدالعظيم بسمه -  1

 ابوخوات حامد عبدالعظيم فارس/ بملك الصيفر برية:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 عن 32458 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القن مغازى عبدالجواد عوض مغازى -  2

 ابوسعد عبدالعال جزر احمد/ بملك الفار عزبة:  بجهة ، اعالف تجارة

 عن 32484 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيحا عبدالحميد محمد عبدالعزيز محمد -  3

 سالمه هالل السيد حمدى/ بملك القصابى ـ الصرف محطة بجوار:  بجهة ، جمله بقـالـه محل

 تجارة عن 32479 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكر متولى مصطفى سمير -  4

 المنفى على عبدالعال/ بملك المنفى عزبة:  بجهة ، والزينه الفراشه ادوات

 عن 32506 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين خير مصطفى فاروق مصطفى -  5

 هللا حب محمود محمود بلبل/ بملك 18 شارع من متفرع شارع:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض

 تجارة عن 32515 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه احمد محمد محمد احمد -  6

 عارف عرفه محمد محمد سامى مروه/  بملك مغيزل برج:  بجهة ، وحدايد بويات

 رئيسى محل عن 11840 برقم 20191117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد السيد السعيد -  7

 كشك على فتحيه/  بملك ابوعلى محله:  بجهة ، كهربائيه اجهزه تجاره/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 11840 برقم 20191117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد السيد السعيد -  8

/ بملك ابوعلى محلة/  مقره كائن   اقطـان تجـارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ:  بجهة ، كهربائيه اجهزه تجاره/  بنشاط اخر

 كشك رزق على فتحيه

 لتجارة حظيره عن 32522 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عطيه مبروك عطيه -  9

 سعد عطيه مبروك رمضان/ بملك الفقى داود عزبة ـ البحريه الفقهاء:  بجهة ، المواشى وتربية

 حظيره عن 32539 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سالمه على السيد -  10

 سالمه شعبان حسنى صاحبه/  بملك سالمه على عزبه ـ شالما اصالح:  بجهة ، المواشى وتربيه لتجارة

 عن 32544 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط محمد عبدالمقصود الفرح ام -  11

 سالم مهنى سعد محمود/ بملك البلد الصيفر:  بجهة ، البان معمل

 قطع تجارة عن 32553 برقم 20191120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف على محمد مها -  12

 ابراهيم دياب جابر سمير/ بملك العمومى الموقف امام ـ الجيش شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 تجارة عن 32569 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطوبسى محمد محمد اسعد -  13

 المطوبسى محمد اسعد اسعد/ بملك الخضراء الجيره:  بجهة ، خردوات

 رئيسى محل عن 12145 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور راشد سعيد اشرف -  14

 راشد سعيد اشرف/ بملك الطفل رعاية مركز خلف شهود شارع:  بجهة ، والبطاطين الغزل خامات لتجارة مخزن/ بنشاط اخر

 مدكور

 رئيسى محل عن 12145 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور راشد سعيد اشرف -  15

 والبطاطين الغزل خامات تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ:  بجهة ، والبطاطين الغزل خامات لتجارة مخزن/ بنشاط اخر
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بتاريخ 2407 برقم اودع محمد بركات عال/ بملك فوه ـ الطفل رعاية مركز خلف مقره كائن والتصدير االستيراد وعموم

 تح وقيد 2005/11/15

 اصالح ورشة عن 32590 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح السيد السيد رضا -  16

 خليفه ابراهيم خليفه ابراهيم/ بملك النوايجه:  بجهة ، موتوسيكالت

 ورشة عن 32450 برقم 20191104 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوى فهمى سعد محمد -  17

 خليل عيد على/  بملك ابودراز:  بجهة ، موتوسيكالت صيانة

 قطع تجارة عن 32478 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحليمه السيد محمد السيد -  18

 الشباسى ابراهيم محمد ابراهيم/ بملك الشباسى ارض:  بجهة ، سيارات غيار

 بيع عن 32486 برقم 20191107 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزى محمد هللا حسب ممدوح -  19

 عبدالوهاب ابراهيم محمد السيد/ بملك المرشد منية:  بجهة ، بارده مشروبات

 منشار عن 32491 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا وهبه كمال وهبه محمد -  20

 عبدهللا وهبه كمال وهبه/ بملك برمبال:  بجهة ، خشب

 عن 32555 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى اسماعيل عبدالحى طارق -  21

 عمر محمود ابراهيم ايمان/  بملك الكبير المسجد امام ـ القبليه الفقهاء:  بجهة ، قانونيا بها المسموح عموميه وتوريدات وتغليف تعبئة

 تجارة عن 32578 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السعيد توفيق السعيد -  22

 ابراهيم السعيد حسين/ بملك البحريه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 عن 32579 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االفقى الحبشى المغازى محمد ايمن -  23

 الحبشى المغازى محمد/  بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، توك توك لتجارة معرض

 عن 32586 برقم 20191126 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوانى عبدالعزيز عبدالمنعم سعيد -  24

 الشرقاوى سيداحمد عبدالمنعم احمد/ بملك المستجده المنشيه:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيرة

 عن 32601 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب اسماعيل مصطفى محمد -  25

 منيسى هللا فتح صبرى وليد/ بملك المرحومى شارع:  بجهة ، قانونيا بها المسموح وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 32452 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطلياوى عبدالجواد محمود عبدالجواد -  26

 الطلياوى مرشدى عبدالجواد محمود/ بملك شالما اصالح تفتيش:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره عن

 مكتب عن 32517 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد محمد ابراهيم دينا -  27

 النجار يوسف عاطف ايناس/ بملك الجيش شارع:  بجهة ، داخليه رحالت

 عطـاره محل عن 32530 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالليف على على محمد -  28

 بركات عبدالرحمن هللا فتح فيصل/ بملك شمشيره قرية:  بجهة ،

 بجهة ، بقـالـه عن 32556 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم السعيد محمد فتحى -  29

 محمد على فوزى امال/ بملك المشارقه قرية: 

 عن 32585 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنحلى محمد محمد رشاد محمد -  30

 المنحلى محمد رشاد محمود/ بملك الورش شارع:  بجهة ، والخارجى الداخلى التوكتوك فرش تصنيع

 عن 32447 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل عبدالحميد ابراهيم زكريا ابراهيم -  31

 عثمان على عبدهللا بهجت/ بملك ابودراز فوه طريق:  بجهة ، والسيراميك الرخام وتصنيع تجارة

 صيدليه عن 32465 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره مصطفى على محمد -  32

 ابوالعال السعيد حسن/ بملك جماجمون:  بجهة ، عامه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مشتل عن 32471 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف احمد محمد عطيه منال -  33

 شرف حسن حمدم السيد/  بملك القرديحى:  بجهة ، االشجار وتجاره لزراعه

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى هللا وهب على محمد الخضرى طارق(  الكهربائيه لالدوات الصعيدى)  -  34

 ضحى/ بملك الزيات مدحت شارع من متفرع شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة عن 32527 برقم 20191117 فى قيد ،

 ترابيس محمود

 ورشة عن 32503 برقم 20191113 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويلى محمد محمود حسن صالح -  35

 الخولى ابراهيم عبدالعزيز احمد/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، موبيليـا نجاره

 عن 32548 برقم 20191120 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالرحمن محمود مصطفى -  36

 موسى عبدالرحمن محمود/ بملك الحدادى دمرو:  بجهة ، مفروشات بيع

 32550 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  37

 القصاص اسماعيل محمد احمد/ بملك العمار قرية ـ دمرو:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة عن

 تجارة عن 32575 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل طلبه رشاد فوزى احمد -  38

 هالل رشاد فوزى/ بملك جامع سيدى ـ الكبير الجامع شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا محمد عبدالسالم عبدالرؤف الدين حسام -  39

 خليل محمد عبدالسالم عبدالرؤف/ بملك ابومندور:  بجهة ، بناء مواد عن 32581

 تصنيع عن 32607 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى فتحى سعيد سامح -  40

 عبدالعاطى فتحى سعيد سامح/  بملك المرشد منية:  بجهة ، الخرسانه مواسير

 تجاره عن 32469 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلو ابراهيم على شكرى خيرى -  41

 جلو على شكرى عالء/  بملك الشخلوبه:  بجهة ، اسماك

 تجارة عن 32483 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود شفيق عبدالرؤف سوميه -  42

 هالل السيد بهاء/ بملك العمومى الطريق القصابى:  بجهة ، الفاكهه

 محل عن 32493 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجالن عبدالمعطى عبدهللا محمد -  43

 حسن على محمد عبدالرحيم محمد مكري/ بملك التحرير شارع:  بجهة ، كشرى

 صيدليه عن 32490 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم عبدالعزيز هللا فتح لوزه -  44

 عبدالعاطى محمد عبدالحليم طالل/ بملك بنات االعداديه امام بورسعيد شارع 72:  بجهة ، عامه

 32547 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ودن بسيونى محمد الحسينى عبدهللا احمد -  45

 غنيم عبدالفتاح حسن رويدا/ بملك القصابى:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة عن

 محل عن 32551 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالب محمد عبدالنبى يوسف محمد -  46

 سالم محمد عبده/ بملك دمنكه:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 تجارة عن 32572 برقم 20191124 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش محمود عامر محمد جمال -  47

 خلف محمد مسعود مصطفى/ بملك الصالحيه:  بجهة ، سيارات كماليات

 مكتب عن 32448 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد سعد احمد سعد -  48

 اليمنى محمد عبدالواحد حسان/ بملك الجديد السوق امام الكرارجى ارض:  بجهة ، داخليه رحالت

 مالبس تجارة عن 32599 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمره توفيق محمد شريف -  49

 نوح قاسم عمر محمود/ بملك العمومى السوق شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 32441 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيزى رزق عبدهللا عالء -  50

 الفقى محمود ابراهيم محمود/ بملك العمومى الطريق ـ الفقى داود عزبة:  بجهة ، بناء مواد

 معمل عن 32457 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيسى محمود صالح محمد -  51

 الصيفى منيب سعد ابراهيم/  بملك ابودنيا قرية:  بجهة ، البان

 عن 32468 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور حسين هللا فتح فتحى محمد -  52

 عاشور هللا فتح فتحى/ بملك الرحمن مسجد خلف:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 ورشـة عن 32497 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحجازى محمد مرسى عبدهللا -  53

 ابوحجازى محمد مرسى محمد/ بملك جماجمون:  بجهة ، نجـاره

 تجارة عن 32521 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجى ابراهيم مصطفى محمد -  54

 خفاجى ابراهيم مصطفى السيد/ بملك النيل جسر شارع ـ دياى محلة:  بجهة ، اعالف وتصنيع

 عن 32534 برقم 20191118 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالريش السعيد مسعود الدين شهاب -  55

 يس ابراهيم محمد ابراهيم/ بملك بحرى خليج ـ الزورات:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 بيع عن 32561 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمر محمود عثمان محمد -  56

 على محمد مغازى محمد/ بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات

 مكتب عن 32576 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمس ابراهيم احمد احمد عمر -  57

 شمس ابراهيم احمد احمد/ بملك الفتح شارع:  بجهة ، هندسى

 شحن ورشة عن 32584 برقم 20191126 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان متولى محمد رضا -  58

 عبدالباقى موسى سعد ابراهيم/ بملك الشركات شارع من الفار شارع:  بجهة ، بطاريات

 تجارة عن 32615 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكى عبدالسالم محفوظ احمد -  59

 البجاوى احمد عبدالرحمن هانى/ بملك الصرف محطة بجوار المرحومى شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 32609 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالهادى حسن عبدالعزيز محمود -  60

 جمعه حسن عبدالعزيز/ بملك العلوى قرية:  بجهة ، مفروشات تجارة عن

 مكتب عن 32445 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور اسماعيل السيد كريم -  61

 للو سعد سعد/ بملك نافع مدرسة شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع تصدير

 محل عن 32454 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهابط احمد ابراهيم فوزى بهاء -  62

 الهابط قطب السيد/ بملك عبدالعزيز شارع:  بجهة ، جزاره

 مصنع عن 32462 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى عمر فهمى نورهان -  63

 الشرنوبى عمر عمر فهمى/ بملك العتله عزبة ـ المستجده المنشيه:  بجهة ، اعالف

 عن 32494 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد عبدالوهاب عبدالوهاب ابراهيم -  64

 مقلد عبدالوهاب عبدالوهاب محمد/ بملك جاويش رزق عزبة:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 برقم 20191119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جامع ناصف على عبدالرازق محمد ازقعبدالر -  65

 داود على سعد منى/ بملك االرياف موقف شارع:  بجهة ، عالفـه عن 32541

 عن 32549 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس سالم غازى شوقى احمد -  66

 حسن محمد صبرى محمد/ بملك المقابر شارع من متفرع شارع:  بجهة ، عامه صيدليه

 تحف تجارة عن 32562 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماظ محمد محمد احمد -  67

 عقيلى محمد على جمال/ بملك جماجمون:  بجهة ، ومفارش



 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

 ورشة عن 32568 برقم 20191124 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين على بيبرس اسماعيل -  68

 سويلم الزهار احمد عبدالمنعم/ بملك جناج منية:  بجهة ، نجاره

 تجارة عن 32595 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيان عبدالرحيم عادل محمد -  69

 الدين شرف ابراهيم ابراهيم ابراهيم/ بملك المغربى محمود شارع:  بجهة ، االحذيـه

 عن 32597 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى صالح رضا بسيونى -  70

 الخولى مصطفى صالح رضا/ بملك شالما اصالح ـ سالمه على عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 مطعم عن 32610 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد السعيد ابراهيم -  71

 اسماعيل محمد السعيد محمد/  بملك عطيه بسيم الشهيد شارع:  بجهة ، وطعميه فول

 حظيره عن 32451 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه على سالمه نجوى -  72

 سالمه على السيد/ بملك شالما اصالح أ سالمه على عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 عن 32455 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواسماعيل محمد كمال عبده على -  73

 ابواسماعيل محمد كمال عبده/  بملك السالميه ـ منصور عبدالعزيز شارع:  بجهة ، حبوب تجارة

 بجهة ، سيارات دوكو ورشة عن 32477 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اليـوجــد -  74

 السبعاوى محمد محمد/ بملك العلوى مساكن بجوار: 

 مغسلة عن 32495 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يقطين السيد محمد السعيد وفاء -  75

 عدس عبدالبر سيداحمد حمزه صالح/ بملك النوايجه ـ الزعويلى عزبة:  بجهة ، سيارات

 32502 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البالصى على على السعيد محمد حسام -  76

 السيد محمود طلعت ابراهيم/ بملك المدارس شارع:  بجهة ، عقارى واستثمار قانونيا بها المسموح وتوريدات مقاوالت مكتب عن

 غيار محل عن 32523 برقم 20191117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى امين مراد اميره -  77

 اللبان وهبى مصطفى/ بملك الترعه شارع ـ سنديون قرية:  بجهة ، زيت

 حظيره عن 32540 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنوسه حسين حسين محمد -  78

 بنوسه ابراهيم حسين عبدالحميد خالد/ بملك القبليه الخوالد:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة

 تجارة عن 32577 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف جاهين محمد جاهين -  79

 يوسف احمد يوسف جاهين السعيد/ بملك البحيرى عزبة:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 32582 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشاهين سعد سعد رضا عالء -  80

 شلبى عبدالحليم خالد/ بملك ابيانه:  بجهة ، منزليه ادوات معرض

 عن 32596 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االجهورى حسن عبدالجواد ابراهيم -  81

 حسن عبدالجواد ابراهيم عمر/ بملك فرامون عتل:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوريد وتغليف تعبئة

 محل عن 32598 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخيمر هللا خير مخيمر سمير -  82

 سليم هللا خير مخيمر محمد/ بملك العشرين قرية:  بجهة ، سمكيه مزرعه/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 32598 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخيمر هللا خير مخيمر سمير -  83

 مرسى شارع مقره كائن وتصدير استيراد مكتب/ بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، سمكيه مزرعه/  بنشاط اخر رئيسى

 2017/1/26 بتاريخ 77248 رقم تحت ومقيد بحيرى عبدالحميد السيد اسماعيل/ بملك جيهان شارع من 4 تقسيم مطروح

 مشغل عن 32611 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى بسيونى شعبان بسيونى -  84

 الشافعى عبدالمقصود بسيونى شعبان/ بملك المدينه سنهور:  بجهة ، خياطه



 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

 مدشة عن 32456 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى عبدالعظيم محمد جمال -  85

 الفخرانى محمد حمدى شيماء/ بملك الشهداء شباس:  هةبج ، حبوب

 مكتب عن 32470 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر سالم عبدالعزيز محمد -  86

 الكيالنى حسن على على صبرى/  بملك شالما اصالح ـ نعيمه كوبرى:  بجهة ، خرسانيه مقاوالت

 عن 32475 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان هاشم عبدالمجيد شريف -  87

 زيدان عبدالمجيد محمد عبدالباسط/  بملك دمنكه:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وتربيه لتجاره حظيره

 عصارة عن 32492 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبيد عبدالعزيز ايمن -  88

 عبده عطيه السيد دعاء/ بملك الورق قرية:  بجهة ، قصب

 عن 32501 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالب محمود مسعود زغلول نجالء -  89

 ابوزينه محمود سمير محمد/ بملك الشهداء شباس:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة

 مكتب عن 32508 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل رمضان السيد اسامه -  90

 حسان عبدالمجيد محمد ايمان/ بملك جناج منية:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 32525 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعزم عبدالعاطى عامر عبدالحكيم -  91

 ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد/ بملك غالى عزبة ـ القبليه الفقهاء:  بجهة ، الكهربائيه االدوات تجارة

 عن 32554 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى ابراهيم على فاروق عبير -  92

 العشماوى على فاروق ايهاب/ بملك الغفران شارع:  بجهة ، وتموين بقـالـه

 عالفه بيع عن 32559 برقم 20191121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور سيداحمد محمد سوسن -  93

 عاشور سيداحمد محمد نشوه/ بملك سنديون قرية:  بجهة ،

 تجارة عن 32566 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل على العربى محمود -  94

 العزبى مسعد السيد/ بملك البحر شارع ـ دمرو:  بجهة ، وفاكهه خضروات

 العاب صاله عن 32439 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عباس عماد اكرامى -  95

 عاصى عوض عبدالمنعم ومحمد دلعا/  بملك الننى ارض:  بجهة ، رياضيه

 صناعه عن 32473 برقم 20191106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى جامع محمود رضا -  96

 الشافعى جامع محمود محمد/  بملك شرق القومسيون الهكس:  بجهة ، االلبان منتجات

 عن 32159 برقم 20191107 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام محمد عبدالنبى عبدالغنى مجدى -  97

 اسماعيل طلبه اسماعيل/ بملك الغنامين:  بجهة ، وشحوم زيوت تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل

 عن 32159 برقم 20191107 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام محمد عبدالنبى عبدالغنى مجدى -  98

 الغنامين قرية مقره كائن حالقه صالون/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، وشحوم زيوت تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل

 2019/9/16 بتاريخ 32159 رقم تحت ومقيد على محمد محمد وليد/ بملك سالم سيدى مركز

 عن 32499 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالجواد عبدالمهيمن فرحانه -  99

 الدسوقى سعد معروف عزام/  بملك بحرى خليج ـ الروس:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة

 عن 32513 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد ابراهيم محمود احمد -  100

 الحداد السيد ابراهيم محمود/ بملك االهلى البنك شارع:  بجهة ، زراعيه وقصاصيب محاريث وتصنيع هيدروليك خراطيم تصنيع

 تجارة عن 32518 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحافى عطيه السيد -  101

 مرزوق ابراهيم السعيد صفاء/ بملك البدوى يحى شارع:  بجهة ، الموسيقيه االالت



 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

 محل عن 32532 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف منصور احمد جبر -  102

 سيداحمد السعيد طلعت/ بملك البحريه الفقهاء:  بجهة ، بقالـه

 عن 32563 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم عبدالنبى محمد مختار ياسين -  103

 غنيم عبدالنبى محمد محمد مختار/ بملك ابراهيم كفر:  بجهة ،(  االدويه عدا فيما)  تجميل مستحضرات

 ، بقـالـه عن 32587 برقم 20191126 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ضيف محمد احمد محمد -  104

 ابوبكر عمر محمد عمر محمد/ بملك الجمهوريه شارع مع عبدالستار شارع تقاطع:  بجهة

 عن 32602 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على محمد صالح رامى -  105

 بدوى حسن سعيد محمد/ بملك شرق قومسيون ـ نوفل عزبة:  بجهة ، صحيه ادوات تجارة

 تجارة عن 32603 برقم 20191127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ محمد عادل بسنت -  106

 باشا نعمان صبحى احمد/ بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، وانتيكات تحف

 عن 32453 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البريدى عبدالعليم سامى خيرى -  107

 البريدى سيداحمد عبدالعليم سامى/ بملك العجوزين:  بجهة ، عامه صيدليه

 تجاره عن 32472 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعبده احمد محمد نبيل على -  108

 ابوعبده احمد محمد على/  بملك مغيزل برج:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 بيع مركز عن 32504 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطيحه صالح يوسف هبه -  109

 عتش زكى محمد الحسين/ بملك الجديد  الموقف امام ـ القادسيه شارع:  بجهة ، البيطريه واللقاحات االدويه وتداول

 تجارة عن 32509 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى عبدهللا محمد وليد -  110

 عرفه مصطفى عبدالرازق مصطفى/  بملك المغربى الشهيد شارع:  بجهة ، عطـور

 بقـالـه عن 32520 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواض محمود السيد حمدى -  111

 عواض محمود عبداللطيف مقبوله/ بملك االبراهيميه  زعلوك عزبة:  بجهة ،

 تجارة عن 32528 برقم 20191118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالسالم حسن ايهاب -  112

 خطاب محمد السيد فريزه/ بملك شابه:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 32564 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكومى حميده سعد رفعت ثروت -  113

 الكومى سعد رفعت محمد/  بملك الدهر عزبة ـ غرب قومسيون:  بجهة ، عـالفـه

 عن 32580 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدهللا رزق هنداوى محمد -  114

 حسنين عبدالهادى دسع فهيمه/ بملك الرئيسى الطريق ـ حسنين عزبة:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجارة

 تجارة عن 32608 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالنعيم على احمد -  115

 محمد عبدالفتاح عوض محمد/  بملك ابوالسعود عزبة ـ القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 تجارة عن 32485 برقم 20191107 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد عبدالهادى محمود ممدوح -  116

 غانم خضر احمد محمد مياده/ بملك الصيفر برية:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات

 عن 32482 برقم 20191107 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  117

 عوض عبدالمنعم محمد نعمه/ بملك المركزى المستشفى امام:  بجهة ، خردوات تجارة

 اجهزه تجارة عن 32500 برقم 20191112 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه فراج عيد ادهم -  118

 على الشيخ على احمد سميه/ بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة:  بجهة ، محمول

 عن 32505 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالحميد جالل هيثم -  119

 عيسى محمد خالد/ بملك العجوزين ـ البالبسه:  بجهة ، ارز مضرب



 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

 مكتب عن 32531 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطايش محمد السيد حنان -  120

 االمشيطى ابراهيم الدين عماد/ بملك 18 شارع:  بجهة ، عقارى واستثمار متكامله مقاوالت

 عن 32546 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمد زايد محمد محمد -  121

 عبدالفتاح محمد زايد محمد/ بملك قلين طريق15:  بجهة ، توك توك غيار قطع تجارة

 تجارة عن 32565 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دغيم على محمد السيد احمد -  122

 دغيم محمد السيد محمد/ بملك جويده عزبة ـ ابوبكر شارع 25:  بجهة ، مخلل

 تجارة عن 32446 برقم 20191103 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عارف خميس عبير -  123

 النشار محمد محمود محمد/ بملك عبدالعزيز شارع من الصقار شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 ورشة عن 32459 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رويزق حسن كامل حسن -  124

 راشد ابراهيم محمد مفيده/ بملك سنديون:  بجهة ، وشباك باب نجارة

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالنبى السيد حسن السيد احمد)  الهندسيه للتصميمات عبدالنبى احمد -  125

 السيد حسن السيد/  بملك البرعى عزبة ـ المستشفى شارع:  بجهة ، هندسيه تصميمات مكتب عن 32573 برقم 20191124 فى

 عبدالنبى

 عن 32600 برقم 20191127 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان فهمى نصر محمد احمد -  126

 يوسف عبدالعزيز فوزى سهير/ بملك سدخميس:  بجهة ، مكتبيه ادوات تجارة

 عن 32613 برقم 20191128 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوضين ابراهيم على محمود على -  127

 على محمود شيماء ، على عبدالجواد هللا فتح رباج/ بملك عبيدى مسجد شارع:  بجهة ، منزليه وادوات كهربائيه اجهزه تجارة

 ابراهيم

 صيانة عن 32464 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش شحاته الصاوى احمد -  128

 بركات خميس حسن جابر حسن/ بملك شيحا احمد الشهيد ناصية العبور شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 عن 32489 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجربه موسى مصطفى كامل السعيد -  129

 كشك على عبدالفتاح محمد/ بملك ابودراز ـ المستجده المنشيه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 عن 32480 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز ابوالفتوح عبدالرازق سعيده -  130

 الحباك محمد عبدالمنعم/ بملك الجديد السوق ـ الحباك شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 ، خرده تجارة عن 32444 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السعيد محمد نجيه -  131

 محمد عبدالعزيز باسم/ بملك القصابى:  بجهة

 32511 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب عبدالستار عبدالمنصف الدين بهى -  132

 جاويش ابراهيم محمد زينب/ بملك مجر كفر:  بجهة ، غذائيه مواد تبريد ثالجة عن

 بقـالـه عن 32535 برقم 20191118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود عبدالحليم بكر انتصار -  133

 سعد محمود فاروق حمدم/ بملك الشركه ارض:  بجهة ، وتموين

 مكتب عن 32560 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معز السيد الدين صالح ميمى -  134

 معز الدين صالح محمد/  بملك قابل عزبة:  بجهة ، عامه مقاوالت

 قطع تجارة عن 32460 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد محمد صفاء -  135

 السماك حسن فاروق امين/ بملك عاصى عوض ارض:  بجهة ، سيارات وصاج غيار

 تجارة عن 32583 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز عبدالسميع محمد سهير -  136

 دراز عبدالسميع فؤاد فاضل/ بملك الهكس 11 طلمبات:  بجهة ، والبويات الحدايد



 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

 محل عن 28188 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور توفيق عبدالعزيز عصام -  137

 عبدالعال احمد مسعد مسعد/ بملك دمرو:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة/ بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 28188 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور توفيق عبدالعزيز عصام -  138

 سيدى مركز دمرو مقره كائن حالقه صالون/  بنشاط رئيسى محل للمذكور:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة/ بنشاط اخر رئيسى

 2019/11/26 بتاريخ 28188 رقم تحت ومقيد عمر محمد احمد خضره/ بملك الكبير الشارع سالم

 32593 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدهللا عبدالعزيز عبدالحكيم عبدهللا -  139

 قطب محمد فرج اسرار/ بملك الورق قرية:  بجهة ، الوميتال ورشة عن

 تجارة عن 32612 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم محمد ذكى طلعت محمد -  140

 على سعد عوض سعد/ بملك دمرو قرية:  بجهة ، اعالف

 تجاره عن 32440 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج بسيونى محمد خالد محمد -  141

 العبسى ابراهيم محمد محمد امير/  بملك الصفا حى ـ الصقار شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 بيع عن 32487 برقم 20191107 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسين مصطفى السالل -  142

 الشامى محالوى احمد سعيد نعمه/  بملك مغيزل برج:  بجهة ، بارده مشروبات

 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى محمد مصطفى البراوى محمد زكريا -  143

 الفقى مسعود عبدالكريم عنتر/ بملك القبليه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد تجارة عن 32512

 عن 32524 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطبيخ حسن على درويش رجب -  144

 ابوطبيخ حسن على درويش رجب احمد/ بملك الريفى جابر شارع:  بجهة ، ميكانيكيه خراطه ورشة

 عن 32537 برقم 20191118 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى الشرنوبى المغازى محمد ربعه -  145

 ابوحرب يوسف انس عزت/ بملك الشهداء شباس ـ البلد وسط:  بجهة ، ارز وضرب طحين ماكينة

 ورشه عن 32543 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواجه يوسف ابراهيم احمد -  146

 شعير اسماعيل حماده/ بملك الرئيسى الشارع دياى محلى:  بجهة ، الوميتال

 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلمانى عبدالوهاب محمد محمد مصطفى -  147

 احمد محمد عبدالمنعم جمال/  بملك المغربى الشهيد شارع:  بجهة ، فضيات تجارة عن 32545

 32557 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومصطفى عبداللطيف عبدالباسط هدير -  148

 دياب موسى احمد/ بملك سنديون:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وتربية لتجارة حظيرة عن

 معمل عن 32571 برقم 20191124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومهدى ابراهيم السيد عطيه -  149

 سعيد محمود عبدربه مسعده/ بملك جامع سيدى:  بجهة ، البان

 تجارة عن 32574 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعناوى برهامى رزق سعيده -  150

 حنتيره محمد محمد همت/ بملك السمك سوق امام الجيش شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 عن 32588 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برابر موسى محمد سعد عبده احمد -  151

 الحايس عثمان عبدالحميد ياسر/ بملك االرياف موقف شارع:  بجهة ، وفالتر وشحوم زيوت تجارة

 تجارة عن 32594 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب محمد سعد بهجت -  152

 الخطيب محمد سعد بهجت/  بملك الثوره شارع:  بجهة ، حلوى

 تجارة عن 32614 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر سليمان صالح هانى -  153

 البداوى على امين حسن عبدالمجيد عبدهللا امل/ بملك السادات شارع:  بجهة ، منزليه ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 32604 برقم 20191127 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمود مصطفى محمد -  154

 مصطفى محمود مصطفى/ بملك شالما اصالح ـ السبعين عزبة:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وتربية وتسمين لتجارة حظيره

 حجازى

 تجارة عن 32443 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعودى احمد جمال فيصل -  155

 السعودى حسن احمد جمال/ بملك شابه ـ الكرادوه:  بجهة ،(  ريهالعسك المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 معمل عن 32467 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابولبن محمد هللا فتح عاشور -  156

 الدسوقى على السعيد اسماعيل بدريه/  بملك دميس كوم:  بجهة ، يدوى البان

 تعبئة عن 32507 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد السيد ابراهيم حسن محمود -  157

 عبداللطيف محمود ناديه/ بملك السقا محمد شارع المنشيه:  بجهة ،(  الملح عدا فيما)  غذائيه مواد

 تجارة عن 32516 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد راغب محمد ابراهيم -  158

 محمد ابراهيم محمد/ بملك البحريه الفقهاء:  بجهة ، نباتى فحم وتوريد

 بيع محل عن 32519 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القبانى خليل صبرى خليل -  159

 القبانى خليل صبرى سمير/  بملك القبليه الفقهاء ـ الشرنوبى عزبه:  بجهة ، تنجيد مستلزمات

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الدسوقى عبدالمقصود على عراقى)  العامه للمقاوالت الدسوقى -  160

 الشاذلى فتحى محمد/  بملك نافع ارض:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 32526 برقم 20191117

 32538 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالقاسم عبدالرازق عبدالمجيد محمد -  161

 قنديل محمود عبدالسالم احمد عمر/  بملك السبعين ـ شالما اصالح:  بجهة ، المواشى وتربيه لتجاره حظيره عن

 عن 32542 برقم 20191119 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد سعد ابراهيم سيداحمد -  162

 سيداحمد سعد ابراهيم/ بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة:  بجهة ، المواشى وتربية لتجارة حظيره

 عن 32552 برقم 20191120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى احمد غنيمى عيسى برديس -  163

 الشامى احمد غنيمى عيسى/ بملك الجنى خان ـ بحرى وقف:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 البان معمل عن 32567 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان حمد زايد عبدهللا -  164

 الديك على محمد/ بملك شالما اصالح ابوصالح ـ هنداوى طريق:  بجهة ، يدوى

 تجارة عن 32570 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على خليل على على هيثم -  165

 الشال محمد سعد صفاء/ بملك المحكمه شارع:  بجهة ، فالتر غيار وقطع فالتر

 تجارة عن 32591 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان حسين عبدالعزيز تامر -  166

 ابوالخير ابوزيد عبدالعاطى عبدالحمنيد/ بملك شالما اصالح ـ الحمراء العزبه:  بجهة ، اعالف

 بقـالـه عن 32616 برقم 20191128 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرجان عبدالمقصود رجب هيام -  167

 خليل محمد ابراهيم على/ بملك النوايجه:  بجهة ،

 32606 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديهى فريد اسماعيل فريد اسماعيل -  168

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

 الديهى فريد اسماعيل اشرف/ بملك الرياضى لالستاد الخلفيه البوابه امام رجب تقسيم

 عن 32617 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب عبدالمنصف الدين بهى محمد -  169

 غريب عبدالمنصف الدين بهى/ بملك مجر كفر ـ النيل جسر شارع:  بجهة ، خضار تبريد ثالجة

 عن 32463 برقم 20191105 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرشيدى عبدالعزيز ابراهيم صفيه -  170

 احمد عبدالرحمن احمد محمد/ بملك السادات شارع:  بجهة ، مغلفه منظفات تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 32488 برقم 20191111 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنارى عبدالعال عبدالحميد عاطف -  171

 الزنارى ابراهيم عبدالعال عبدالحميد/ بملك ابوالمجد شارع ـ المستعمره:  بجهة ، مستعمله سيارات غيار قطع تجارة

 عن 32476 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالكريم سيداحمد عبدالكريم -  172

 امام احمد محمد رجب/  بملك القصابى:  بجهة ، ـردهخ حديد تجارة

 عن 32498 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دخيل عبدالحميد ياسرعبدالرؤف -  173

 دخيل عبدالحميد عبدالرؤف احمد/ بملك المستجده المنشيه ـ دخيل عزبة:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئة

 32510 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات احمد عبدالحميد ناصر نجالء -  174

 فرحات احمد عبدالحميد ناصر/  بملك الساعه ميدان:  بجهة ، عقاريه وصيانة قانونيا بها المسموح وتوريدات مقاوالت مكتب عن

 مكتب عن 32533 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد محمد على محمد -  175

 راشد على محمد على/  بملك جمعه صبرى مقهى بجوار الفتح شارع:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 ، عـالفـه عن 32558 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيالنى السيد السيد ايمان -  176

 عبده ابراهيم احمد ابراهيم/ بملك الشباسيه:  بجهة

 عن 32589 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد عبدالسالم عبدالحميد دعاء -  177

 ابراهيم عبدالستار طارق/ بملك الدلتا شارع:  بجهة ، افرنجى مخبـز

 32592 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير عبدالعاطى عبدالحميد محمود -  178

 ابوالخير ابوزيد عبدالعاطى عبدالحميد/ بملك شالما اصالح ـ الحمراء العزبه:  بجهة ، اعالف تجارة عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس   واالمصال واللقاحات البيطريه االدويه تجاره  ،  ركةش   وشريكه فرحات حافظ محمد سعد محمد -  1

 خلف:  بجهة ، واالمصال واللقاحات البيطريه االدويه تجاره عن ، 32474 برقم 20191106 فى ،قيدت 12000.000

 ابوزهو يوسف على شاكر/  بملك المستوصف

    الكهربائيه المشتركات وتصنيع انواعها بكافة الكهربائيه الكابالت تصنيع  ،  شركة   وشريكه رجب ابواليزيد محمد محمود -  2

 وتصنيع انواعها بكافة الكهربائيه الكابالت تصنيع عن ، 32466 برقم 20191105 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس

 خليفه عبدالستار احمد احمد/ بملك قبريط:  بجهة ، الكهربائيه المشتركات

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  والبناء للتشيد عامه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه محمد حامد طارق حامد -  3

 احمد محمد حامد طارق/ بملك الحداد طارق شارع:  بجهة ، والبناء للتشيد عامه مقاوالت عن ، 32449 برقم 20191104

 الطبيه والمستلزمات البشريه االدويه لتجارة مخزن  ،  شركة(    وشركاه القصاص محفوظ محمد السيد)  ستور فارما -  4

 برقم 20191112 فى ،قيدت 120000.000   مالها ،رأس  البيطريه واالدويه الغذائيه والمكمالت التجميل ومستحضرات

 ، بيطريهال واالدويه الغذائيه والمكمالت التجميل ومستحضرات الطبيه والمستلزمات البشريه االدويه لتجارة مخزن عن ، 32496

 وحد ابوالعينين محمد ابراهيم ابوالنصر هند/ بملك الشركات شارع بجول نبيله صيدليه امام:  بجهة

 قانونيا بها المسموح العموميه التوريدات  ،  شركة   سليم عبدالسالم سالمه ناديه وشريكتها شلبى ابوالعال السعيد جيهان -  5

 التوريدات عن ، 32536 برقم 20191118 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   المتكامله والمقاوالت التجاريه والتوكيالت

 االستاد شارع من متفرع النشرتى شارع 18 عقار:  بجهة ، المتكامله والمقاوالت التجاريه والتوكيالت قانونيا بها المسموح العموميه

 شلبى السعيد ابوالعال/ بملك



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   24282:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالسيد محمود السيد محمود سالى   - 1

 . نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم ـ  السجل

 ـ  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   21454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر سعد محمد محمد عيد   - 2

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   13641:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االبياوى المجيد عبد محمد خميس   - 3

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   8497:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شطاره نعيم حسن احمد   - 4

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   26907:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر مصطفى مصطفى عبدالحميد   - 5

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   29492:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيلى محمد عباس محمد عمرو   - 6

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   17263:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد قطب رجب عفيفى   - 7

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   8227:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجسطى طه عطاهللا ابراهيم   - 8

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   27393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال ابراهيم عطيه انتصار   - 9

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   27480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد حسن ابراهيم عزالدين   - 10

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191105 تاريخ وفى ،   19095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابويوسف عبدالخالق فايق محمد سامح   - 11

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   32087:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى عاطف محمد يوسف   - 12

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   26536:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بطيحه صالح يوسف هبه   - 13

 . نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم ـ



 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

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   28748:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشورى محمود محمد محمود   - 14

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   17349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوريه عيسوى على حسن   - 15

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   25478:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنفى ابوزيد محفوظ جمال   - 16

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   29723:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رفاعى على ابراهيم اسماء   - 17

 . نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم ـ

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   27027:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حواس اسماعيل محروس حمدى   - 18

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  سجلال

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   13507:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رطيل الرحمن عبد الرحمن عبد سحر   - 19

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   25787:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  براغيت سعد عبدالوهاب ابراهيم الزهراء   - 20

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   6711:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجربه اسماعيل محمد كريمان   - 21

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   12175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوعصر محمود عبده   - 22

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   24315:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزويل اسماعيل عبدالجواد عبدالسالم   - 23

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   26250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك رزق محمد محمد   - 24

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   18349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحمير قطب عبده رمضان حماده   - 25

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   13195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمد السيد السيد راضيه   - 26

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   17460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مانسلي حامد ابراهيم نشأت   - 27

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   32277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شتيه عبدهللا مصطفى عبدهللا   - 28

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   22927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد ابواليزيد السيد محمد   - 29

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   31514:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نافع مصطفى السيد عصام   - 30

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   30474:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد خليل الشحات شريف   - 31

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب



 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

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   15636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمل حسين المجيد عبد حسين   - 32

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   16890:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عياد حسن محمد عطيه   - 33

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   23747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على الحاج عبدالجواد خيرى اسالم   - 34

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   23100:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجزار محمد محمود محمد   - 35

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  جلالس

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   9988:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى هللا فتح يوسف عالء   - 36

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   17034:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالاله عبدالاله عبدالستار ابراهيم   - 37

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   4294:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليمه بيومى على ليلى   - 38

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   7126:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب عبدالحميد خطاب السيد   - 39

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   28841:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطانه مرسى محمد عبدالعزيز احمد   - 40

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   6803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم الكومى مصطفى تحيه   - 41

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   16925:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الباقى عبد موسى سعد ابراهيم   - 42

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   6803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم الكومى مصطفى تحيه   - 43

 االخر الرئيسى المحل شطب

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   31809:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ارهزم عبدالفتاح فتحى محمد محمد   - 44

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

   20191114 تاريخ وفى ،   21608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  من تعدل)بسيونى ابراهيم عبدالحكيم محمد زياد   - 45

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  بسيونى ابراهيم عبدالحكيم محمد زياد) ELZEYAD لالستيراد الزياد( من تعدل)    - 46

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   21608

   20191114 تاريخ وفى ،   23098:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحمانى محمد عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن   - 47

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   32055:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد   - 48

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   7444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغزولى عبدالجواد محمد امل   - 49

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   11500:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد مرشدى عبدالبديع   - 50

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   18791:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالنضر عبدالرحمن محمد محمود   - 51

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   148:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنبر محمد محمود السعيد   - 52

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   6062:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيله السيد محمد السيد   - 53

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   24279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على السعيد حامد عرفه   - 54

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   7768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد بسطويسى شعبان محمد   - 55

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   29639:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحداد شوقى محمد احمد   - 56

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   18285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالعاطى اسماعيل سميحه   - 57

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   22830:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النحاس بدير مبروك امير   - 58

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   30798:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القلشانى سليمان محمد عبدالرؤف محمد   - 59

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   12272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيز سعد محروس محروس   - 60

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   30063:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه محمود عبدالفتاح كمال ابوالسعود   - 61

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   23632:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خاطر عبدالرحمن السيد عطيه السيد   - 62

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   24073:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحمانى على ابراهيم احمد   - 63

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   26309:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلى حمد عبدالمنعم حسن   - 64

 . نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   19520:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحداد محمد السيد ابراهيم السيد   - 65

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم ـ  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   24142:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صدومه احمد محمد ابراهيم   - 66

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   4389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البتانونى محمد الحسينى ابوفراج   - 67

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   18231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى محمد اسماعيل احمد هبه   - 68

 نهائيـا التجاره تزالهالع القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   5714:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى عبدالحميد على محمد   - 69

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   30241:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوطبل ابراهيم سعد هاشم   - 70

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   25892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشماوى على فاروق عالء   - 71

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   26905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعالن محمد ابراهيم محمد   - 72

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   28646:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب الالفى مسعود عبدالحليم   - 73

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   17058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   القلعى احمد محمد السيد محمود)  للبقاله القلعى(  الى تعدل)    - 74

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191121

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   17058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القلعى احمد محمد السيد محمود(  من تعدل)    - 75

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   7566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بطاح محمد على ايهاب   - 76

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   7879:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عقل عبدالسالم عبدالمعطى محمد   - 77

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   6812:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرشدى عبدالمقصود مصطفى كمال   - 78

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   15439:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر احمد طه رفيق   - 79

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   26720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم حزين محمد عصام   - 80

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   31414:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطوخى ابراهيم فوزى عزه   - 81

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   17337:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى السيد عبدهللا عبدالناصر   - 82

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   22371:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطراوى مصطفى محمد محمد منتصر   - 83

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   5343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغنيمي احمد محمد احمد   - 84

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   31402:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوهيكل عبدالوكيل عبده حسن   - 85

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   17876:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخابيه عبدالعزيز عبدهللا محمد   - 86

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   26005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحداد سعد ابراهيم محمد محمد   - 87

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   2372:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد عوض حامد عوض   - 88

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   2372:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد عوض حامد عوض   - 89

 االخر الرئيسى المحل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحليم محمد احمد مهدى   - 90

 التاجر لوفاة القيد شطب

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   28553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبل موسى ابراهيم عويضه   - 91

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   6897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجزار قطب ابراهيم مجدى   - 92

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   28118:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحاوى ابراهيم محمد ابراهيم   - 93

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   1449:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صقر عبدالهادى محمد ساميه   - 94

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   22239:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد فتوح محمد الحسينى   - 95

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   27639:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح على توحابوالف على محمد   - 96

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   14279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القط الواحد عبد صابر الواحد عبد   - 97

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   31216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السخينى مصرى طاهر حنان   - 98

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   22950:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى عبدالرحمن محمد هانم   - 99

 نهائيِـِا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   26662:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قطب محمد فرج اسرار   - 100

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   24378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السباعى محمد عبدهللا عبدالرؤف عبدهللا   - 101

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   13957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر السيد السالم عبد محمد رشا   - 102

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191128 تاريخ وفى ،   11746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المكى هللا فتح السالم عبد محفوظ   - 103

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   27937:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجليل متولى السيد حسنى   - 104

 االخر الرئيسى المحل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   8864:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى محمد فؤاد محمد   - 105

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   8569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى ابراهيم السيد سعديه   - 106

 نهائيـا التجاره العتزالها القيد شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  30933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدخاخنى محمد ابراهيم على -  1

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

 المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  32429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى السيد فتوح عبداللطيف ياسر -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  30842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابواحمد جاد على عبدالفتاح وليد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  29488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطبال عيسى عطيه محمد السيد -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  29832 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حويله محمد فتحى محمد -  5

  جنيه  55000.000، ماله رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  24012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع احمد عبدالمعطى احمد محمد -  6

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  24741 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العبسى ابراهيم ابراهيم محمد -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  23889 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دخيل عبدالكريم امين اسماء -  8

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  32297 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشرقى الجندى عزت مينا -  9

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  32431 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدوى محمد عبدالمنعم عمر هللا فتح -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  31758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته على محمد على محمد -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  13195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح محمد السيد السيد راضيه -  12

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

 رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  31177 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم -  13

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  21148 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال عيسى احمد سيد علياء -  14

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

 رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  32294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منيسى عبدالمنعم محمد عصام محمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  29121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصير بكر عبدالمجيد فهمى ماهر -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  16801 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حالوه رجائى سعد نشوى -  17

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  30931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدوانسى حامد حمدى السيد محمد -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  23889 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دخيل عبدالكريم امين اسماء -  19

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  29123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنيش احمد محمد عبدهللا -  20

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  2312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن محمد محمد -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  2312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد احمد محمد محمد -  22

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

 رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  32484 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شيحا عبدالحميد محمد عبدالعزيز محمد -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  27101 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم احمد محمد سعيده -  24

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  27168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى عبدالعزيز محمد ناجى -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  15455 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالسعود وفا ابوالسعود وفا -  26

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  27458 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد مصطفى طه سعد محمد -  27

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  29809 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاصى عوض عبدالمنعم عاصم -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  26121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يعقوب حسن عبدالمنعم عماد -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  16674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درباله زكى السعيد درباله -  30

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  31826 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشبل محمد كامل محمد ايمان -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  17181 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى يوسف مصطفى على -  32

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  27162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناط عبدالرازق محمود صباح -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  19017 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى محمد رأفت صافى -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  14144 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالحميد سويلم امام -  35

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  31790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد حسنى شكرى داليا -  36

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  6721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صابرعيسى احمد عادل -  37

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  23389 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر مودمح محمد امل -  38

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  6721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صابرعيسى احمد عادل -  39

  جنيه  3000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  26241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق ابو مرسى محمد محمد سمير -  40

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  5819 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين احمد سيد يوسف ابراهيم -  41

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  11598 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد رزق شكر رزق -  42

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  21418 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر خطاب ابراهيم خطاب خطاب -  43

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  24209 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه ابراهيم السعيد ربيع -  44

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  15052 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حموده كمال صالح -  45

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  7372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبده مبروك مبروك -  46

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  20249 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوحنيفه محمد محمد عمرو -  47

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  25191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود السيد كامل بكر -  48

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  27307 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مغازى فهمى رضا -  49

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  32551 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غالب محمد عبدالنبى يوسف محمد -  50

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  32567 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان حمد زايد عبدهللا -  51

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20191127 ، تاريخ وفي  18455 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   عبيدى حسين عبيد حسين)  االقطان لتجارة عبيدى -  52

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  15290 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القاضى ابراهيم محمد رمضان -  53

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

 ، تاريخ وفي  18730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  احمد محمد هللا فتح فتحى محمد) والتصدير لالستيراد فتحى محمد -  54

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  31125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قشالن بيومى محمد محمد عمر -  55

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

 ، تاريخ وفي  18730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   احمد محمد هللا فتح فتحى محمد)  والتصدير لستيراد فتحى محمد -  56

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  11291 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفار محمد عطيه امانى -  57

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  25901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان ابواليزيد محمود الشحات(  من تعدل)  -  58

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

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   سلطان ابواليزيد محمود الشحات)  الزراعيه والمحاصيل لالعالف السلطان(  الى تعدل)  -  59

  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  25901

  جنيه

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  31725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدخاخنى ابراهيم ابراهيم ياسر -  60

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  23250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه ابراهيم محمد رفعت منى -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  23250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه ابراهيم محمد رفعت منى -  62

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  32274 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القرباتى على احمد جمال احمد -  63

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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 20191103 تاريخ وفي 32439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عباس عماد اكرامى -  1

 عاصى عوض عبدالمنعم ومحمد عادل/  بملك الننى ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عارف خميس عبير -  2

 النشار محمد محمود محمد/ بملك عبدالعزيز شارع من الصقار شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج بسيونى محمد خالد محمد -  3

  العبسى ابراهيم محمد محمد امير/  بملك الصفا حى ـ الصقار شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل السيد كريم -  4

 للو سعد سعد/ بملك نافع مدرسة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل عبدالحميد ابراهيم زكريا ابراهيم -  5

  عثمان على عبدهللا بهجت/ بملك ابودراز فوه طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزى رزق عبدهللا عالء -  6

 الفقى محمود ابراهيم محمود/ بملك العمومى الطريق ـ الفقى داود عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخوات حامد عبدالعظيم بسمه -  7

 ابوخوات حامد عبدالعظيم فارس/ بملك الصيفر برية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى احمد جمال فيصل -  8

  السعودى حسن احمد جمال/ بملك شابه ـ الكرادوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد سعد احمد سعد -  9

   اليمنى محمد عبدالواحد حسان/ بملك الجديد السوق امام الكرارجى ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 32444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد محمد نجيه -  10

  محمد عبدالعزيز باسم/ بملك القصابى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى عبدالعظيم محمد جمال -  11

  الفخرانى محمد حمدى شيماء/ بملك الشهداء شباس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطلياوى عبدالجواد محمود عبدالجواد -  12

  الطلياوى مرشدى عبدالجواد محمود/ بملك شالما اصالح تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى محمود صالح محمد -  13

 الصيفى منيب سعد ابراهيم/  بملك ابودنيا قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على سالمه نجوى -  14

 سالمه على السيد/ بملك شالما اصالح أ سالمه على عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القن مغازى عبدالجواد وضع مغازى -  15

 ابوسعد عبدالعال جزر احمد/ بملك الفار عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رويزق حسن كامل حسن -  16

 راشد ابراهيم محمد مفيده/ بملك سنديون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل محمد كمال عبده على -  17

  ابواسماعيل محمد كمال عبده/  بملك السالميه ـ منصور عبدالعزيز شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهابط احمد ابراهيم فوزى بهاء -  18

  الهابط قطب السيد/ بملك عبدالعزيز شارع ،:   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 20191104 تاريخ وفي 32450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوى فهمى سعد محمد -  19

  خليل عيد على/  بملك ابودراز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البريدى عبدالعليم سامى خيرى -  20

 البريدى سيداحمد عبدالعليم سامى/ بملك العجوزين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد صفاء -  21

 السماك حسن فاروق امين/ بملك عاصى عوض ارض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 32461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب عيسى محمد رضا بدور -  22

  الشالوى ابراهيم مسعود الدين حسام/ بملك حشاد برج بجوار الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 32467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابولبن محمد هللا فتح عاشور -  23

 الدسوقى على السعيد اسماعيل بدريه/  بملك دميس كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 32468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور حسين هللا فتح فتحى محمد -  24

 عاشور هللا فتح فتحى/ بملك الرحمن مسجد خلف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 32463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى عبدالعزيز ابراهيم صفيه -  25

  احمد عبدالرحمن احمد محمد/ بملك السادات شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 32462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عمر فهمى نورهان -  26

  الشرنوبى عمر عمر فهمى/ بملك العتله عزبة ـ المستجده المنشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 32464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش شحاته الصاوى احمد -  27

  بركات خميس حسن جابر حسن/ بملك شيحا احمد الشهيد ناصية العبور شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 32465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى على محمد -  28

 ابوالعال السعيد حسن/ بملك جماجمون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاويش محمد عبدالعال محمد ريم -  29

 جاويش محمد عبدالعال محمد/  بملك الجمهوريه شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 32473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى جامع محمود رضا -  30

 الشافعى جامع محمود محمد/  بملك شرق القومسيون الهكس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 32469    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، جلو ابراهيم على شكرى خيرى -  31

 جلو على شكرى عالء/  بملك الشخلوبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 32471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف احمد محمد عطيه منال -  32

 شرف حسن محمد السيد/  بملك القرديحى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 32470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر سالم عبدالعزيز محمد -  33

 الكيالنى حسن على على صبرى/  بملك شالما اصالح ـ نعيمه كوبرى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 32472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبده احمد محمد نبيل على -  34

 ابوعبده احمد محمد على/  بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 32475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان هاشم عبدالمجيد شريف -  35

 زيدان عبدالمجيد محمد عبدالباسط/  بملك دمنكه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود شفيق عبدالرؤف سوميه -  36

  هالل السيد بهاء/ بملك العمومى الطريق القصابى ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزى محمد هللا حسب ممدوح -  37

 عبدالوهاب ابراهيم محمد السيد/ بملك المرشد منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى على نصر هانى -  38

 شلبى عبدالمنصف احمد/  بملك للسياحه هدير شركه بجوار زويل احمد دوران ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 24012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع احمد عبدالمعطى احمد محمد -  39

  مطاوع حمدا عبدالمعطى احمد/  بملك مليطه ترعة من متفرع العام المستشفى خلف(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  40

 عوض عبدالمنعم محمد نعمه/ بملك المركزى المستشفى امام ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ابوالفتوح عبدالرازق سعيده -  41

 الحباك محمد عبدالمنعم/ بملك الجديد السوق ـ الحباك شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالكريم سيداحمد عبدالكريم -  42

  امام احمد محمد رجب/  بملك القصابى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج الياس صديق سمير هانى -  43

 سليمان عبدالفتاح احمد محمد/ بملك 16 عماره االسكان بنك عمارات(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد عبدالنبى عبدالغنى مجدى -  44

 اسماعيل/ بملك سالم سيدى مركز الغنامين مقره كائن وشحوم زيوت تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/11/7 بتاريخ 32159 تابع رقم تحت ومقيد اسماعيل طلبه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسين مصطفى السالل -  45

 الشامى محالوى احمد سعيد نعمه/  بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحا عبدالحميد محمد عبدالعزيز محمد -  46

  سالمه هالل السيد حمدى/ بملك القصابى ـ الصرف محطة بجوار ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر متولى مصطفى سمير -  47

  المنفى على عبدالعال/ بملك المنفى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى على نصر هانى -  48

 عمار عبدالحميد جمال احمد/  بملك بورسعيد شارع من متفرع الكرارجى ارض  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه السيد محمد السيد -  49

  الشباسى ابراهيم محمد ابراهيم/ بملك الشباسى ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد عبدالهادى محمود ممدوح -  50

 غانم خضر احمد محمد مياده/ بملك الصيفر برية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد عبدالنبى عبدالغنى مجدى -  51

  اسماعيل طلبه اسماعيل/ بملك الغنامين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد عبدالنبى عبدالغنى مجدى -  52

 محمد محمد وليد/ بملك سالم سيدى مركز الغنامين قرية مقره كائن حالقه صالون/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

  2019/9/16 بتاريخ 32159 رقم تحت ومقيد على

 بجوار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 32477    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، اليـوجــد -  53

  السبعاوى محمد محمد/ بملك العلوى مساكن



 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

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 32489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجربه موسى مصطفى كامل السعيد -  54

  كشك على عبدالفتاح محمد/ بملك ابودراز ـ المستجده المنشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 32492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبيد عبدالعزيز ايمن -  55

  عبده عطيه السيد دعاء/ بملك الورق قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 32488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنارى عبدالعال عبدالحميد عاطف -  56

  الزنارى ابراهيم عبدالعال عبدالحميد/ بملك ابوالمجد شارع ـ المستعمره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 32490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالعزيز هللا فتح لوزه -  57

  عبدالعاطى محمد عبدالحليم طالل/ بملك بنات االعداديه امام بورسعيد شارع 72 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 32491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا وهبه كمال وهبه محمد -  58

 عبدهللا وهبه كمال وهبه/ بملك برمبال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 13195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد السيد السيد راضيه -  59

  الحليسى السيد السيد محمود/ بملك البرنس ع الشهداء شباس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 13195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حصال محمد السيد السيد راضيه -  60

 الحليس احمد اللفتاح عبد/ بملك الشهداء شباس اول نصف(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 7250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ياقوت وهبى سحر -  61

  الصعيدى على محمد حافظ/ بملك ابودراز(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 20616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسود احمد احمد محمد -  62

  سليمان محمد محمد على الشحات/  بملك دنيا ابو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالجواد عبدالمهيمن فرحانه -  63

 الدسوقى سعد معروف عزام/  بملك بحرى خليج ـ الروس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يقطين السيد محمد السعيد وفاء -  64

 عدس عبدالبر سيداحمد حمزه صالح/ بملك النوايجه ـ الزعويلى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 12021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السيد محمد حسن -  65

 عبدالحى محمد نجاة/ بملك الجديه ـ رشيد مقره كائن المياه طلمبات مستلزمات تصنيع/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

           بتاريخ            رقم تحت ومقيد فرج

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه فراج عيد ادهم -  66

  على الشيخ على احمد سميه/ بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة ،

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد عبدالوهاب عبدالوهاب ابراهيم -  67

 مقلد عبدالوهاب عبدالوهاب محمد/ بملك جاويش رزق عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيلد عبدالحميد ياسرعبدالرؤف -  68

 دخيل عبدالحميد عبدالرؤف احمد/ بملك المستجده المنشيه ـ دخيل عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن عبدالمعطى عبدهللا محمد -  69

  حسن على محمد عبدالرحيم محمد كريم/ بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 32497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجازى محمد مرسى عبدهللا -  70

 ابوحجازى محمد مرسى محمد/ بملك جماجمون ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 7376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو يوسف على محمد ايمن -  71

 عساكر عطا محمد ساميه/ بملك شابه(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب محمود مسعود زغلول نجالء -  72

 ابوزينه محمود سمير محمد/ بملك الشهداء شباس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين خير مصطفى فاروق مصطفى -  73

  هللا حب محمود محمود بلبل/ بملك 18 شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيحه صالح يوسف هبه -  74

 عتش زكى محمد الحسين/ بملك الجديد  الموقف امام ـ القادسيه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32505    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالحميد جالل هيثم -  75

 عيسى محمد خالد/ بملك العجوزين ـ البالبسه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل رمضان السيد اسامه -  76

  حسان عبدالمجيد محمد ايمان/ بملك جناج منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدهللا محمد وليد -  77

 عرفه مصطفى عبدالرازق مصطفى/  بملك المغربى الشهيد شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالصى على على السعيد محمد حسام -  78

 السيد محمود طلعت ابراهيم/ بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى محمد محمود حسن صالح -  79

  الخولى ابراهيم عبدالعزيز احمد/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد السيد ابراهيم حسن محمود -  80

 عبداللطيف محمود ناديه/ بملك السقا محمد شارع المنشيه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 12413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالنبى احمد -  81

  حسين عبدالمحسن عبدالنبى محمود/ بملك السكرى شارع 8(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 32515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه احمد محمد محمد احمد -  82

 عارف عرفه محمد محمد سامى مروه/  بملك مغيزل برج ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 23605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى المهدى الدين كمال محمد كمال احمد -  83

 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 بتاريخ 93388 رقم تحت ومقيد بحرى العصافره كامل حسن اللواء شارع مقره كائن ـ لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6

2019/11/17 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 32516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد راغب محمد ابراهيم -  84

  محمد ابراهيم محمد/ بملك البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 32511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب عبدالستار عبدالمنصف الدين بهى -  85

 جاويش ابراهيم محمد زينب/ بملك مجر كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 32510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات احمد عبدالحميد ناصر نجالء -  86

  فرحات احمد عبدالحميد ناصر/  بملك الساعه ميدان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 32512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد مصطفى البراوى محمد زكريا -  87

 الفقى مسعود عبدالكريم عنتر/ بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 32513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد ابراهيم محمود احمد -  88

 الحداد السيد ابراهيم محمود/ بملك االهلى بنكال شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 11840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد السيد السعيد -  89

 كشك على فتحيه/  بملك دسوق مركز ابوعلى محلة مقره كائن كهربائيه اجهزه تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/11/17 بتاريخ 11840 تابع رقم تحت ومقيد

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد محمد ابراهيم دينا -  90

 النجار يوسف عاطف ايناس/ بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض محمود السيد حمدى -  91

 عواض محمود عبداللطيف مقبوله/ بملك االبراهيميه  زعلوك عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعزم عبدالعاطى عامر عبدالحكيم -  92

  ابوالعزم عبدالعاطى عامر احمد/ بملك غالى عزبة ـ القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 10372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى محمد السيد عصام -  93

  نصير عبدهللا حافظ احمد/ بملك زغلول سعد شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحافى عطيه السيد -  94

 مرزوق ابراهيم السعيد صفاء/ بملك البدوى يحى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطبيخ حسن على درويش رجب -  95

 ابوطبيخ حسن على درويش رجب احمد/ بملك الريفى جابر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى ابراهيم مصطفى محمد -  96

  خفاجى ابراهيم مصطفى السيد/ بملك النيل جسر شارع ـ دياى محلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى خليل صبرى خليل -  97

 القبانى خليل صبرى سمير/  بملك القبليه الفقهاء ـ الشرنوبى عزبه ،:   الـتأشير

 32527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى هللا وهب على محمد الخضرى طارق(  الكهربائيه لالدوات الصعيدى)  -  98

 محمود ضحى/ بملك الزيات مدحت شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي

 ترابيس

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عطيه مبروك عطيه -  99

 سعد عطيه مبروك رمضان/ بملك الفقى داود عزبة ـ البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 32523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى امين مراد اميره -  100

  اللبان وهبى مصطفى/ بملك الترعه شارع ـ سنديون قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 11840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد السيد السعيد -  101

 كشك على فتحيه/  بملك ابوعلى محله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 11840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد السيد السعيد -  102

 كشك رزق على فتحيه/ بملك ابوعلى محلة/  مقره كائن   اقطـان تجـارة/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ـ ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 32526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدسوقى عبدالمقصود على عراقى)  العامه للمقاوالت الدسوقى -  103

  الشاذلى فتحى محمد/  بملك نافع ارض ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 31826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبل محمد كامل محمد ايمان -  104

  سالمه احمد بسيونى حسن/ بملك الشركه ارض ـ الجالء شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطايش محمد السيد حنان -  105

  االمشيطى ابراهيم الدين عماد/ بملك 18 شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم حسن ايهاب -  106

 خطاب محمد السيد فريزه/ بملك شابه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدالحليم بكر انتصار -  107

  سعد محمود فاروق محمد/ بملك الشركه ارض ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالريش السعيد مسعود الدين شهاب -  108

 يس ابراهيم محمد ابراهيم/ بملك بحرى خليج ـ الزورات ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالليف على على محمد -  109

  بركات عبدالرحمن هللا فتح فيصل/ بملك شمشيره قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف منصور احمد جبر -  110

 سيداحمد السعيد طلعت/ بملك البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد على محمد -  111

  راشد على محمد على/  بملك جمعه صبرى مقهى بجوار الفتح شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى الشرنوبى المغازى محمد ربعه -  112

 ابوحرب يوسف انس عزت/ بملك الشهداء شباس ـ البلد وسط ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 32529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق على جابر محمد -  113

  شراره عبدالمجيد السيد/ بملك المساكن عمارات فرغلى محلج شارع 17 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على خميس مسعد -  114

  الزنقلى ابراهيم منال/ بملك الدولى الطريق ـ بحرى خليج ـ الروس قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 23389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمود محمد امل -  115

 عبدالفتاح منصور/ بملك الخضراء الجزيره مطوبس مقره كائن كهربائيه ادوات تجارة/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/11/19 بتاريخ 23389 تابع رقم تحت ومقيد المقدم محمد

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 26885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى فكرى رجب فكرى -  116

 عبدالهادى حسن فكرى رجب/ بملك الكابينه عزبة ـ البحرى االصالح(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 32543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه يوسف ابراهيم احمد -  117

 شعير اسماعيل حماده/ بملك الرئيسى الشارع دياى محلى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 32538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقاسم عبدالرازق عبدالمجيد محمد -  118

 قنديل محمود عبدالسالم احمد عمر/  بملك السبعين ـ شالما اصالح ،:   أشيرالـت وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 32539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سالمه على السيد -  119

 سالمه شعبان حسنى صاحبه/  بملك سالمه على عزبه ـ شالما اصالح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 32542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد سعد ابراهيم سيداحمد -  120

  سيداحمد سعد ابراهيم/ بملك شالما اصالح ـ الكوم عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على خميس مسعد -  121

 ـ بحرى خليج ـ الروس قرية مطوبس مقره كائن االعالف واضافات لتجارة مخزن/  بنشاط للقيد تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/11/19 بتاريخ 28753 تابع رقم تحت ومقيد الزنقلى ابراهيم منال/ بملك الدولى الطريق



 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

 تم 20191119 تاريخ وفي 32541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جامع ناصف على عبدالرازق محمد عبدالرازق -  122

  داود على سعد منى/ بملك االرياف موقف شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 23389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمود محمد امل -  123

  المقدم محمد عبدالفتاح منصور/ بملك الخضراء الجزيره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 23389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمود محمد امل -  124

 ومقيد المقدم محمد عبدالفتاح على/ بملك الخضراء الجزيره مطوبس مقره كائن بقاله/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2015/3/22 بتاريخ 23389 رقم تحت

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 32540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنوسه حسين حسين محمد -  125

  بنوسه ابراهيم حسين عبدالحميد خالد/ بملك القبليه الخوالد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 22866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد عبدهللا شحاته سعيد -  126

  نميله درويش عبدالفتاح عبدالمنعم/ بملك رشيد معدية(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 26241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابو مرسى محمد محمد سمير -  127

 ابورزق مرسى محمد محمد/ بملك الزاويه بجوار ـ مغيزل برج(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد زايد محمد محمد -  128

  عبدالفتاح محمد زايد محمد/ بملك قلين طريق15 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  129

 القصاص اسماعيل محمد احمد/ بملك العمار قرية ـ دمرو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى ابراهيم على فاروق عبير -  130

  العشماوى على فاروق ايهاب/ بملك الغفران شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى اسماعيل عبدالحى طارق -  131

  عمر محمود ابراهيم ايمان/  بملك الكبير المسجد امام ـ القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 21641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان على النادى محمد -  132

 عوض السيد عبدالمطلب/ بملك سدخميس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 11598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد رزق شكر رزق -  133

 الكواتيحى عبدالرحمن احمد وعبدالرحمن حامد على حامد كامل/ بملك المحيط طريق دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 25191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود السيد كامل بكر -  134

 داود السيد كامل/ بملك المدينه سنهور(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودن بسيونى محمد الحسينى عبدهللا احمد -  135

  غنيم عبدالفتاح حسن رويدا/ بملك القصابى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماظ محمد محمد احمد -  136

  عقيلى محمد على جمال/ بملك جماجمون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 5819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد سيد يوسف ابراهيم -  137

  حسانين سيداحمد يوسف ساميه/ بملك حسانين عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب محمد عبدالنبى يوسف محمد -  138

  سالم محمد عبده/ بملك دمنكه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عبدالوهاب محمد محمد مصطفى -  139

 احمد محمد عبدالمنعم جمال/  بملك المغربى الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس سالم زىغا شوقى احمد -  140

  حسن محمد صبرى محمد/ بملك المقابر شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد غنيمى عيسى برديس -  141

 الشامى احمد غنيمى عيسى/ بملك الجنى خان ـ بحرى وقف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف على محمد مها -  142

  ابراهيم دياب جابر سمير/ بملك العمومى الموقف امام ـ الجيش شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد عبدالمقصود الفرح ام -  143

 سالم مهنى سعد محمود/ بملك البلد الصيفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 32548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالرحمن محمود مصطفى -  144

  موسى عبدالرحمن محمود/ بملك الحدادى دمرو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومصطفى عبداللطيف عبدالباسط هدير -  145

 دياب موسى احمد/ بملك سنديون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 25138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمونه التهامى التهامى عالء -  146

 محمد/ بملك المدينه سنهور ـ الناحيه داير شارع مقره كائن عامه صيدليه فرع/  بنشاط للقيد تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/11/21 بتاريخ 25138 تابع رقم تحت ومقيد كرسون خيرهللا عبدالرحمن

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معز السيد الدين صالح ميمى -  147

  معز الدين صالح محمد/  بملك قابل عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 7372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده مبروك مبروك -  148

 غريب محفوظ جابر/ بملك النيل مستشفى خلف ابوطاحون شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم السعيد محمد فتحى -  149

 محمد على فوزى امال/ بملك المشارقه قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى حميده سعد رفعت ثروت -  150

  الكومى سعد رفعت محمد/  بملك الدهر عزبة ـ غرب قومسيون ،:   الـتأشير وصف

 19037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المطرى احمد محمد شعبان)  الزراعيه المحاصيل لتجارة المطرى(  الى تعدل) -  151

  المطرى احمد محمد شعبان/  بملك ابودراز(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطرى احمد محمد شعبان(  من تعدل)  -  152

  المطرى احمد محمد شعبان/  بملك ابودراز(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيالنى السيد السيد ايمان -  153

  عبده ابراهيم احمد ابراهيم/ بملك الشباسيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 25138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمونه التهامى التهامى عالء -  154

  كرسون خيرهللا عبدالرحمن محمد/ بملك الشهداء شباس ـ الناحيه داير شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور سيداحمد محمد سوسن -  155

 عاشور سيداحمد محمد نشوه/ بملك سنديون قرية ،:   الـتأشير 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 24209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه ابراهيم السعيد ربيع -  156

 جمعه ابراهيم السعيد/ بملك البورصه من بالقرب ـ دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمود عثمان محمد -  157

  على محمد مغازى محمد/ بملك المالحه ـ البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدالنبى محمد مختار ياسين -  158

  غنيم عبدالنبى محمد محمد مختار/ بملك ابراهيم كفر ،:   الـتأشير وصف

 وفي 32573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالنبى السيد حسن السيد احمد)  الهندسيه للتصميمات عبدالنبى احمد -  159

  عبدالنبى السيد حسن السيد/  بملك البرعى عزبة ـ المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومهدى ابراهيم السيد عطيه -  160

  سعيد محمود عبدربه مسعده/ بملك جامع سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل على العربى محمود -  161

  العزبى مسعد السيد/ بملك البحر شارع ـ دمرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دغيم على محمد السيد احمد -  162

  دغيم محمد السيد محمد/ بملك جويده عزبة ـ ابوبكر شارع 25 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان حمد زايد عبدهللا -  163

 الديك على محمد/ بملك شالما اصالح ابوصالح ـ هنداوى طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمود عامر محمد جمال -  164

  خلف محمد مسعود مصطفى/ بملك الصالحيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على خليل على على هيثم -  165

  الشال محمد سعد صفاء/ بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين على بيبرس اسماعيل -  166

 سويلم الزهار احمد عبدالمنعم/ بملك جناج منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 32569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطوبسى محمد محمد اسعد -  167

 المطوبسى محمد اسعد اسعد/ بملك الخضراء الجيره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االفقى الحبشى المغازى محمد ايمن -  168

  الحبشى المغازى محمد/  بملك القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس ابراهيم احمد احمد عمر -  169

 شمس ابراهيم احمد احمد/ بملك الفتح شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدهللا رزق هنداوى محمد -  170

 حسنين عبدالهادى سعد فهيمه/ بملك الرئيسى الطريق ـ حسنين عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف جاهين محمد جاهين -  171

 يوسف احمد يوسف جاهين السعيد/ بملك البحيرى عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوى برهامى رزق سعيده -  172

  حنتيره محمد محمد همت/ بملك السمك سوق امام الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل طلبه رشاد فوزى احمد -  173

  هالل رشاد فوزى/ بملك جامع سيدى ـ الكبير الجامع شارع ،:   الـتأشير 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,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 32578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعيد توفيق السعيد -  174

  ابراهيم السعيد حسين/ بملك البحريه الفقهاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى عبدالعزيز عبدالمنعم سعيد -  175

 الشرقاوى سيداحمد عبدالمنعم احمد/ بملك المستجده المنشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف محمد احمد محمد -  176

 ابوبكر عمر محمد عمر محمد/ بملك الجمهوريه شارع مع عبدالستار شارع تقاطع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر هللا خير مخيمر سمير -  177

  سليم هللا رخي مخيمر محمد/ بملك العشرين قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر هللا خير مخيمر سمير -  178

 جيهان شارع من 4 تقسيم مطروح مرسى شارع مقره كائن وتصدير استيراد مكتب/ بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير

  2017/1/26 بتاريخ 77248 رقم تحت ومقيد بحيرى عبدالحميد السيد اسماعيل/ بملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 12145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور راشد سعيد اشرف -  179

 مدكور راشد سعيد اشرف/ بملك الطفل رعاية مركز خلف شهود شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 12145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور راشد سعيد اشرف -  180

 خلف مقره كائن والتصدير االستيراد وعموم والبطاطين الغزل خامات تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ـ ،:   الـتأشير

 تح وقيد 2005/11/15 بتاريخ 2407 برقم اودع محمد بركات عال/ بملك فوه ـ الطفل رعاية مركز

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح السيد السيد رضا -  181

 خليفه ابراهيم خليفه ابراهيم/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور توفيق عبدالعزيز عصام -  182

 احمد مسعد مسعد/ بملك سالم سيدى ـ دمرو مقره كائن واعالف حبوب تجارة/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  2019/11/26 بتاريخ 28188 رقم تحت ومقيد عبدالعال

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالرحيم عادل محمد -  183

  الدين شرف ابراهيم ابراهيم ابراهيم/ بملك المغربى محمود شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز عبدالسميع محمد سهير -  184

  دراز عبدالسميع فؤاد فاضل/ بملك الهكس 11 طلمبات ،:   تأشيرالـ

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسين عبدالعزيز تامر -  185

  ابوالخير ابوزيد عبدالعاطى عبدالحمنيد/ بملك شالما اصالح ـ الحمراء العزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور توفيق عبدالعزيز عصام -  186

  عبدالعال احمد مسعد مسعد/ بملك دمرو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور توفيق عبدالعزيز عصام -  187

 خضره/ بملك الكبير الشارع سالم سيدى مركز دمرو مقره كائن حالقه صالون/  بنشاط رئيسى محل للمذكور ،:   الـتأشير وصف

 2019/11/26 بتاريخ 28188 رقم تحت ومقيد عمر محمد احمد

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 27342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم على محمد محمد مصطفى -  188

  قاسم محمود حسن جمال/ بملك جماجمون(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب محمد سعد بهجت -  189

 الخطيب محمد سعد جتبه/  بملك الثوره شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين سعد سعد رضا عالء -  190

  شلبى عبدالحليم خالد/ بملك ابيانه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برابر موسى محمد سعد عبده احمد -  191

 الحايس عثمان عبدالحميد ياسر/ بملك االرياف موقف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان متولى محمد رضا -  192

 عبدالباقى موسى سعد ابراهيم/ بملك الشركات شارع من الفار شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنحلى محمد محمد رشاد محمد -  193

  المنحلى محمد رشاد محمود/ بملك الورش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمره توفيق محمد شريف -  194

  نوح قاسم عمر محمود/ بملك العمومى السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 12145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور راشد سعيد أشرف -  195

 شارع الطفل رعاية مركز خلف مقره كائن والبطاطين الغزل خامات لتجارة مخزن/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  2019/11/26 بتاريخ 12145 تابع رقم تحت ومقيد مدكور راشد سعيد اشرف/ بملك شهود

 تاريخ وفي 12145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مدكور راشد سعيد اشرف)  والتصدير لالستيراد مدكور -  196

 كائن والبطاطين الغزل خامات لتجارة مخزن/  بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126

  2019/11/26 بتاريخ 12145 تابع رقم تحت ومقيد مدكور راشد سعيد اشرف/ بملك شهود شارع الطفل رعاية مركز خلف مقره

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى صالح رضا بسيونى -  197

  الخولى مصطفى صالح رضا/ بملك شالما اصالح ـ سالمه على عزبة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالعاطى عبدالحميد محمود -  198

 ابوالخير ابوزيد عبدالعاطى عبدالحميد/ بملك شالما اصالح ـ الحمراء العزبه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 27307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مغازى فهمى رضا -  199

   ابوبركه يوسف رفعت عطيات/ بملك الزيات مدحت شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجهورى حسن عبدالجواد ابراهيم -  200

  حسن عبدالجواد ابراهيم عمر/ بملك فرامون عتل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدهللا عبدالعزيز عبدالحكيم عبدهللا -  201

 قطب محمد فرج اسرار/ بملك الورق قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد عبدالسالم عبدالرؤف الدين حسام -  202

  خليل محمد عبدالسالم عبدالرؤف/ بملك ابومندور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 32589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد عبدالسالم عبدالحميد دعاء -  203

  ابراهيم عبدالستار طارق/ بملك الدلتا شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالهادى حسن عبدالعزيز محمود -  204

  جمعه حسن عبدالعزيز/ بملك العلوى قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 13920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمكارم زكى ابوالمكارم حمدى -  205

 عيسى محمود يوسف نوال/ بملك على منشأة ابواحمد طريق(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان فهمى نصر محمد احمد -  206

 يوسف عبدالعزيز فوزى سهير/ بملك سدخميس ،:   الـتأشير وصف



 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

 تاريخ وفي 18730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( احمد محمد هللا فتح فتحى محمد) والتصدير لالستيراد فتحى محمد -  207

  احمد محمد هللا فتح جمال احمد/ بملك دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد عادل بسنت -  208

 باشا نعمان صبحى احمد/ بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديهى فريد اسماعيل فريد اسماعيل -  209

  الديهى فريد اسماعيل اشرف/ بملك الرياضى لالستاد الخلفيه البوابه امام رجب تقسيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدين نصر خيرى ماهر -  210

  حسن الدين نصر خيرى هانى/ بملك دمرو(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوغى محمد الدين نور ياسر -  211

  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ساهر/ بملك سدخميس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القواس عبدهللا فتحى عبداللطيف والء -  212

 القواس عبدهللا فتحى عبداللطيف/ بملك الشركات شارع من متفرع قويطه شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب اسماعيل مصطفى محمد -  213

 منيسى هللا فتح صبرى وليد/ بملك المرحومى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمود مصطفى محمد -  214

  حجازى مصطفى محمود مصطفى/ بملك شالما اصالح ـ السبعين عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 27689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف كامل محمد احمد -  215

 يونس فؤاد ثروت احمد/ بملك العتيقى(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالنعيم على احمد -  216

 محمد عبدالفتاح عوض محمد/  بملك ابوالسعود عزبة ـ القبليه الفقهاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على محمد صالح رامى -  217

 بدوى حسن سعيد محمد/ بملك شرق قومسيون ـ نوفل عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 32607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى فتحى سعيد سامح -  218

 عبدالعاطى فتحى سعيد سامح/  بملك المرشد منية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 ريختا وفي 32615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكى عبدالسالم محفوظ احمد -  219

 البجاوى احمد عبدالرحمن هانى/ بملك الصرف محطة بجوار المرحومى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 27937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل متولى السيد حسنى -  220

 2019/11/28 بتاريخ 8652 رقم محو بأمر االخر الرئيسى المحل شطب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى بسيونى شعبان بسيونى -  221

   الشافعى عبدالمقصود بسيونى شعبان/ بملك المدينه سنهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السعيد ابراهيم -  222

  اسماعيل محمد السعيد محمد/  بملك عطيه بسيم الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان عبدالمقصود رجب هيام -  223

  خليل محمد ابراهيم على/ بملك النوايجه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 31985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على محمد سناء -  224

 ابورجب العراقى احمد السعد ام/ بملك الشهداء شباس(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمد ذكى طلعت محمد -  225

  على سعد عوض سعد/ بملك دمرو قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب عبدالمنصف الدين بهى محمد -  226

 غريب عبدالمنصف الدين بهى/ بملك مجر كفر ـ النيل جسر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر سليمان صالح هانى -  227

 البداوى على امين حسن عبدالمجيد عبدهللا امل/ بملك السادات شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوضين ابراهيم على محمود على -  228

  ابراهيم على محمود شيماء ، على عبدالجواد هللا فتح رباج/ بملك عبيدى مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 32274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرباتى على احمد جمال احمد -  229

  القرباتى على احمد جمال/ بملك الرميلى عزبة(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 12145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور راشد سعيد أشرف -  1

 طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد وعموم والبطاطين الغزل خامات تجارة(  الى تعدل) 

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 تم20191105 تاريخ وفي 12145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مدكور راشد يدسع اشرف)  والتصدير لالستيراد مدكور -  2

 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد وعموم والبطاطين الغزل خامات تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عرفان السيد اسالم -  3

 قانونيا بها المسموح توريدات(  اضافه:  ) التأشير

 وفي 15082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابوزور هنداوى رفعت محمود)  للمقاوالت ابوزور مؤسسه(  الى تعدل)  -  4

 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم(  اضافه:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ

 . والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 15082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزور هنداوى رفعت محمود -  5

 . والقوانين للوائح طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد عموم(  اضافه:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 24741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى ابراهيم ابراهيم محمد -  6

 ( االنترنت وخدمات والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  طباعه(  اضافه:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 13195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد السيد السيد راضيه -  7

 دقــيـق مستـــودع(   الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 13195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد السيد السيد راضيه -  8

 آلى نصف بلدى مخبـز(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح بسيونى محمد ممدوح -  9

 المكتبيه االدوات وتوزيع لتجارة مخزن(  الى تعدل:  ) التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 7376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو يوسف على محمد ايمن -  10

 زراعيه حبوب غربله محطة(  الى تعدل:  ) التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 19313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد على على مقبل -  11

 ومقاوالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد(  الى تعدل) 

 متكامله

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 29092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصايه مختار احمد حمدى -  12

 وتجزئه جمله بويات تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 10372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى محمد السيد عصام -  13

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوغى محمد الدين نور ياسر -  14

 زراعيه وحاصالت اعالف تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 31826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبل محمد كامل محمد ايمان -  15

 ( العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 26885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى فكرى رجب فكرى -  16

 يدوى البان معمل(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 5819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد سيد يوسف ابراهيم -  17

 الصاج واالبواب الحديد تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 26241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابو مرسى محمد محمد سمير -  18

 بقـالـه(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

:  ) التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 11598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد رزق شكر رزق -  19

 ثلج مصنع(  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 24209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه ابراهيم السعيد ربيع -  20

 زينه سمك مستلزمات مصنع/  بنشاط اخر رئيسى محل(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 7372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده مبروك مبروك -  21

 فساتين مشغل(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 20249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحنيفه محمد محمد عمرو -  22

 زراعيه توريدات مكتب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور سيداحمد محمد سوسن -  23

 نىالحيوا االنتاج مزارع مستلزمات(  اضافه:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 27689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف كامل محمد احمد -  24

 ارز مضرب(  الى تعدل:  ) التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدين نصر خيرى ماهر -  25

 اعالف تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير

 تاريخ وفي 18730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( احمد محمد هللا فتح فتحى محمد) والتصدير لالستيراد فتحى محمد -  26

 االسماك وتغليف لتجهيز مصنع/ بنشاط اخر رئيسى محل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191127



 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

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 13920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمكارم زكى ابوالمكارم حمدى -  27

 سيارات اكسسوار تجارة(  الى تعدل:  ) التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عبدالنبى محمد مختار ياسين -  1

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحا عبدالحميد محمد عبدالعزيز محمد -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد زايد محمد محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطايش محمد السيد حنان -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32450   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوى فهمى سعد محمد -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالجواد عبدالمهيمن فرحانه -  6

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 32573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالنبى السيد حسن السيد احمد)  الهندسيه للتصميمات عبدالنبى احمد -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالرحيم عادل محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه احمد محمد محمد احمد -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى بسيونى شعبان بسيونى -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور حسين هللا فتح فتحى محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب اسماعيل مصطفى محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمود مصطفى محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد صفاء -  14

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان عبدالمقصود رجب هيام -  15

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى ابراهيم مصطفى محمد -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 32475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان هاشم عبدالمجيد شريف -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب عيسى محمد رضا بدور -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل رمضان السيد اسامه -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدهللا محمد وليد -  20

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى ابراهيم على فاروق عبير -  21

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى اسماعيل عبدالحى طارق -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دغيم على محمد السيد احمد -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معز السيد الدين صالح ميمى -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد عبدالهادى محمود ممدوح -  25

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد ابراهيم محمود احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطلياوى عبدالجواد محمود عبدالجواد -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 32469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلو ابراهيم على شكرى خيرى -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطوبسى محمد محمد اسعد -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد عبدالمقصود الفرح ام -  30

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32593   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، عامر عبدهللا عبدالعزيز عبدالحكيم عبدهللا -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق على جابر محمد -  32

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب محمود مسعود زغلول نجالء -  33

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالهادى حسن عبدالعزيز محمود -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد سعد ابراهيم سيداحمد -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالريش السعيد مسعود الدين شهاب -  37

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل السيد كريم -  38

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل عبدالحميد ابراهيم زكريا ابراهيم -  39

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمود عامر محمد جمال -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور توفيق عبدالعزيز عصام -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج بسيونى محمد خالد محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالصى على على السعيد محمد حسام -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعناوى برهامى رزق سعيده -  44

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعزم عبدالعاطى عامر عبدالحكيم -  45

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد محمد ابراهيم دينا -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى عبدالعظيم محمد جمال -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوضين ابراهيم على محمود على -  48

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد عبدالسالم عبدالرؤف الدين حسام -  49

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواض محمود السيد حمدى -  50

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومصطفى عبداللطيف عبدالباسط هدير -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجازى محمد مرسى عبدهللا -  52

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالرحمن محمود مصطفى -  53

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 32488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنارى عبدالعال عبدالحميد عاطف -  54

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد عبدالسالم عبدالحميد دعاء -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى على محمد -  56

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن عبدالمعطى عبدهللا محمد -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه السيد محمد السيد -  58

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 32490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم عبدالعزيز هللا فتح لوزه -  59

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 32491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا وهبه كمال وهبه محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان متولى محمد رضا -  61

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنحلى محمد محمد رشاد محمد -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطبيخ حسن على درويش رجب -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخوات حامد عبدالعظيم بسمه -  64

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى احمد جمال فيصل -  65

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقاسم عبدالرازق عبدالمجيد محمد -  66

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سالمه على السيد -  67

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف جاهين محمد جاهين -  68

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد عبدالنبى عبدالغنى مجدى -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 32473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى جامع محمود رضا -  70

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد على محمد -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد سعد احمد سعد -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر سليمان صالح هانى -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجهورى حسن عبدالجواد ابراهيم -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم السعيد محمد فتحى -  75

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس سالم غازى شوقى احمد -  76

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االفقى الحبشى المغازى محمد ايمن -  77

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى حميده سعد رفعت ثروت -  78

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمانى عبدالوهاب محمد محمد مصطفى -  79

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى على نصر هانى -  80

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف منصور احمد جبر -  81

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على سالمه نجوى -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على خليل على على هيثم -  83

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالليف على على محمد -  84

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دخيل عبدالحميد ياسرعبدالرؤف -  85

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير عبدالعاطى عبدالحميد محمود -  86

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين على خميس مسعد -  87

 خاص: التأشير وصف

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليـوجــد -  88

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين خير مصطفى فاروق مصطفى -  89

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 32489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجربه موسى مصطفى كامل السعيد -  90

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 32492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبيد عبدالعزيز ايمن -  91

 خاص: لتأشيرا وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان فهمى نصر محمد احمد -  92

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب عبدالمنصف الدين بهى محمد -  93

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد محمد نجيه -  94

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد غنيمى عيسى برديس -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف على محمد مها -  96

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى الشرنوبى المغازى محمد ربعه -  97

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس ابراهيم احمد احمد عمر -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى صالح رضا بسيونى -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيحه صالح يوسف هبه -  100

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر متولى مصطفى سمير -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات احمد عبدالحميد ناصر نجالء -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد مصطفى البراوى محمد زكريا -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 32472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبده احمد محمد نبيل على -  104

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد عادل بسنت -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 32470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر سالم عبدالعزيز محمد -  106

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه يوسف ابراهيم احمد -  107

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين على بيبرس اسماعيل -  108

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدهللا رزق هنداوى محمد -  109

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديهى فريد اسماعيل فريد اسماعيل -  110

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر هللا خير مخيمر سمير -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد السيد ابراهيم حسن محمود -  112

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عطيه مبروك عطيه -  113

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى امين مراد اميره -  114

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزى رزق عبدهللا عالء -  115

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنوسه حسين حسين محمد -  116

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالكريم سيداحمد عبدالكريم -  117

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القن مغازى عبدالجواد وضع مغازى -  118

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رويزق حسن كامل حسن -  119

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى عبدالعزيز عبدالمنعم سعيد -  120

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف محمد احمد محمد -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعيد توفيق السعيد -  122

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 32527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى هللا وهب على محمد الخضرى طارق(  الكهربائيه لالدوات الصعيدى)  -  123

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمود عثمان محمد -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسين مصطفى السالل -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القبانى خليل صبرى خليل -  126

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهابط احمد ابراهيم فوزى بهاء -  127

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكى عبدالسالم محفوظ احمد -  128

 خاص: التأشير وصف

,  كةالشر نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز عبدالسميع محمد سهير -  129

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى عبدالعزيز ابراهيم صفيه -  130

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  131

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسين عبدالعزيز تامر -  132

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يقطين السيد محمد السعيد وفاء -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمره توفيق محمد شريف -  134

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالحميد جالل هيثم -  135

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب عبدالستار عبدالمنصف الدين بهى -  136

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 32471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف احمد محمد عطيه منال -  137

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 32518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحافى عطيه السيد -  138

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى على على على -  139

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى محمود صالح محمد -  140

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش شحاته الصاوى احمد -  141

 خاص: شيرالتأ وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 25138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمونه التهامى التهامى عالء -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيالنى السيد السيد ايمان -  143

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب محمد عبدالنبى يوسف محمد -  144

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمد ذكى طلعت محمد -  145

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 32526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدسوقى عبدالمقصود على عراقى)  العامه للمقاوالت الدسوقى -  146

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ابوالفتوح عبدالرازق سعيده -  147

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على محمد صالح رامى -  148

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل محمد كمال عبده على -  149

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 32575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل طلبه رشاد فوزى احمد -  150

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 23389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمود محمد امل -  151

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 12145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور راشد سعيد اشرف -  152

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 11840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد السيد السعيد -  153

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عمر فهمى نورهان -  154

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 32503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى محمد محمود حسن صالح -  155

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومهدى ابراهيم السيد عطيه -  156

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح السيد السيد رضا -  157

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى فتحى سعيد سامح -  158

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم حسن ايهاب -  159

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191119 تاريخ وفي 32541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جامع ناصف على عبدالرازق محمد عبدالرازق -  160

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود شفيق عبدالرؤف سوميه -  161

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزى محمد هللا حسب ممدوح -  162

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عارف خميس عبير -  163

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل على العربى محمود -  164

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشاهين سعد سعد رضا عالء -  165

 خاص: أشيرالت وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 32439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عباس عماد اكرامى -  166

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 32535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدالحليم بكر انتصار -  167

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برابر موسى محمد سعد عبده احمد -  168

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد عبدالوهاب عبدالوهاب ابراهيم -  169

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 32559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور سيداحمد محمد سوسن -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماظ محمد محمد احمد -  171

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 32481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى على نصر هانى -  172

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 32547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودن بسيونى محمد الحسينى عبدهللا احمد -  173

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد راغب محمد ابراهيم -  174

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 32453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البريدى عبدالعليم سامى خيرى -  175

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 32500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه فراج عيد ادهم -  176

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 32567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان حمد زايد عبدهللا -  177

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 32594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب محمد سعد بهجت -  178

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 32610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السعيد ابراهيم -  179

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 32514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا صادق محمد محمد ناجى ابراهيم -  180

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 32467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابولبن محمد هللا فتح عاشور -  181

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 32608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالنعيم على احمد -  182

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  T.M  االوربيه(  الى تعدل: ) الى 17981 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

   الكهرباء لتكنولوجيا

 والمخصبات للمبيدات كيان(  الى تعدل: ) الى 31475 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  2

   الزراعيه

  T.M  االوربيه(  الى تعدل: ) الى 17981 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  3

   الكهرباء لتكنولوجيا

 محمد)  السمالوى مخبز(  الى تعدل: ) الى 21311 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  4

 (   السمالوى محمد ماهر

 لالستيراد اليت سيتى(  الى تعدل: ) الى 22508 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  5

   CITY LIGHTING IMPORT AND EXPORT والتصدير

 مجدى)  للمقاوالت القواس(  الى تعدل: ) الى 32398 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  6

 (   القواس فوزى محمد سمير

 للمقاوالت ابوزور مؤسسه(  الى تعدل: ) الى 15082 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  7

 (   ابوزور هنداوى رفعت محمود) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   للرحالت مكه مكتب(  الى تعدل: ) الى 28156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  ريختا فى  ،  -  8

   للرنجه االميره مصنع(  الى تعدل: ) الى 31758 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  9

   الكرم سنابل(  الى تعدل: ) الى 28262 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  10

 سخا غربلة محطة(  الى تعدل: ) الى 7376 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  11

   الزراعيه

   االصلى ابوغنيمه(  الى تعدل: ) الى 31776 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  12

   المستقبل(  الى تعدل: ) الى 6721 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  13

 سمك لمستلزمات الربيع(  الى تعدل: ) الى 24209 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  14

   الزينه

 للمقاوالت الماسه(  الى تعدل: ) الى 29653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  15

   العموميه

   ام النيل(  الى تعدل: ) الى 24208 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  16

 االعالف لتجارة النور(  الى تعدل: ) الى 28486 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  17

   الزراعيه والحاصالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191105 تاريخ وفى ،   29549:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها بطيحه صالح يوسف هبه   - 1

 . نهائيه  تصفيه وتصفيتها الشركه حل تم ـ  السجل شطب/محو

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   893:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها عبدالرحمن محمد بشرى شركه   - 2

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   11067:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها االنه سناء   - 3

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   5964:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عبدالمقصود محمود   - 4

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل

 ـ  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   5028:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه ادم محمد هانى   - 5

 . نهائيه تصفيه الشركه تصفيه تم

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   24:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الصعيدى كامل جامع   - 6

 الفرع شطب

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   24:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الصعيدى كامل جامع   - 7

 الفرع شطب

   20191118 تاريخ وفى ،   15600:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها مرعى الشرنوبى المغازى محمد ربعه   - 8

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20191118 تاريخ وفى ،   32251:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته سعد محمود فاروق محمد   - 9

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   31902:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها مرجان عبدالمقصود رجب هيام   - 10

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   19951:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(  وشريكه حجازى ابراهيم السيد)  والقطان حجازى   - 11

 نهائيـا التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191125

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   3579:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها عبدالجواد محمود شيماء   - 12

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو

 ،   30780:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   وشركاه حجازى محمد ابراهيم طارق)  والتجاره للمقاوالت حجازى   - 13

 نهائيه تصفيه وتصفيتها الشركه لحل القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكاه سعد على الواحد عبد محمد اسامه -  1

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

   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركـاه سعد على عبدالواحد محمد اسامه(  الى تعدل)  -  2

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191113،

 تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكاه سعد على الواحد عبد محمد اسامه -  3

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

   تاريخ وفي 13688، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركـاه سعد على عبدالواحد محمد اسامه(  الى تعدل)  -  4

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191113،

 المال رأس تعديل تم 20191118،   تاريخ وفي 24، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الصعيدى كامل جامع شركه -  5

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تم 20191118،   تاريخ وفي 24، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الصعيدى كامل جامع شركه(  من تعدل)  -  6

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

:   التأشير وصف,  لالما رأس تعديل تم 20191118،   تاريخ وفي 24، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة مصر حلوانى -  7

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 تعديل تم 20191118،   تاريخ وفي 24، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الصعيدى كامل جامع(   الى تعدل)  -  8

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20191117 تاريخ وفي 25390    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، منصور احمد عماد وشريكه ناصف حسين حازم -  1

 احمد/ بملك العلوى الثالث بالدور(  5)  رقم االداريه الوحده ـ الشركات شارع(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 منصور محمد ابراهيم

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 24    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الصعيدى كامل جامع شركه -  2

 8597 رقم محو بأمر الموظفين تقسيم المولد شارع بدسوق والكائن افرنجى مخبز/  بنشاط الفرع الغاء تم قد ،:   الـتأشير وصف

  2019/11/18 بتاريخ

 تم 20191118 تاريخ وفي 24    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الصعيدى كامل جامع شركه(  من تعدل)  -  3

 بأمر الموظفين تقسيم المولد شارع بدسوق والكائن افرنجى مخبز/  بنشاط الفرع الغاء تم قد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  2019/11/18 بتاريخ 8597 رقم محو

 قد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 24    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، مصر حلوانى -  4

  2019/11/18 يخبتار 8597 رقم محو بأمر الموظفين تقسيم المولد شارع بدسوق والكائن افرنجى مخبز/  بنشاط الفرع الغاء تم

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 24    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الصعيدى كامل جامع(   الى تعدل)  -  5

 رقم محو بأمر الموظفين تقسيم المولد شارع بدسوق والكائن افرنجى مخبز/  بنشاط الفرع الغاء تم قد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  2019/11/18 بتاريخ 8597

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 10023    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهـا دراز ناجى محمد امل -  6

 الشركاء/ بملك قبريط(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 10023    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهـا دراز ناجى محمد امل -  7

 الشركاء/ بملك قبريط(  الى تعدل)  ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ـ مكرونه ـ سكر)  الغذائيه المواد وتغليف تعبئة(  اضافه)   بسيطة توصية ، وشريكه الصعيدى حامد هاشم حامد(   من تعدل)  -  1

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 21196   برقم قيدها سبق  ، الزراعيه المحاصيل وجميع(  بقوليات ـ بهارات

 بسيطة توصية:  التأشير

 مكرونه ـ سكر)  الغذائيه المواد وتغليف تعبئة(  اضافه)   بسيطة توصية ، وشريكه جالل محمد عبدالعزيز احمد(  الى تعدل)  -  2

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 21196   برقم قيدها سبق  ، الزراعيه المحاصيل وجميع(  بقوليات ـ بهارات ـ

 بسيطة توصية:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االول العقد لطرفى والتوقيع االداره حق ليكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  عطيه عبدالحميد ابراهيم -  1

 والشركات والهيئات والرسميه الحكوميه الجهات كافة امام عنها والتوقيع الشركه تمثيل حق منهما والى اومنفردين مجتمعين والثانى

 هذه ففى والرهن الثابته الشركه اصول اوبيع االقتراض حق عدا فيما معها التعامل يتم او يلزم التى الجهات وكافة والبنوك واالفراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191119:  تاريخ ، 0 فقط مجتمعين والثانى االول للطرفين والتوقيع االداره حق يكون والمستثناه االخيره الحاالت

31168 

 العقد لطرفى والتوقيع االداره حق ليكون والتوقيع االداره  شريك و مدير  بسيطة توصية  عطيه عبدالحميد ابراهيم عاصم -  2

 والهيئات والرسميه الحكوميه الجهات كافة امام عنها والتوقيع الشركه تمثيل حق منهما والى اومنفردين مجتمعين والثانى االول

 الثابته الشركه اصول اوبيع االقتراض حق عدا فيما معها التعامل يتم او يلزم التى الجهات وكافة والبنوك واالفراد والشركات

:  تاريخ ، 0 فقط مجتمعين والثانى االول للطرفين والتوقيع االداره حق يكون والمستثناه االخيره الحاالت هذه ففى والرهن

 31168   برقم    20191119

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 22529   برقم    20191103:  تاريخ ، 4905  2019/9/18 ـ ج  المحص احمد هللا فتح هللا فتح -  1

 21773   برقم    20191103:  تاريخ ، 4906  2019/2/6 ـ ج  اسماعيل عبدالعزيز محمود عبده -  2

 11525   برقم    20191103:  تاريخ ، 4901  2010/3/8 ـ ج  ابودسوقى عبدالحميد على السعيد -  3

 11525   برقم    20191103:  تاريخ ، 4902  2015/3/8 ـ ج  ابودسوقى عبدالحميد على السعيد -  4

 21454   برقم    20191103:  تاريخ ، 4892  2018/11/10 ـ ج  بدر سعد محمد محمد عيد -  5

 8497   برقم    20191103:  تاريخ ، 4893  2006/8/20 ـ ج  شطاره نعيم حسن احمد -  6

 8497   برقم    20191103:  تاريخ ، 4894  2011/8/20  ـ ج  شطاره نعيم حسن احمد -  7

 8497   برقم    20191103:  تاريخ ، 4895  2016/8/20 ـ ج  شطاره نعيم حسن احمد -  8

 16468   برقم    20191103:  تاريخ ، 4888  2014/9/15 ـ ج  يس محمد أحمد بسيونى محمد -  9

 16468   برقم    20191103:  تاريخ ، 4889  2019/9/15 ـ ج  يس محمد أحمد بسيونى محمد -  10

 8227   برقم    20191104:  تاريخ ، 4913  2016/5/19 ـ ج  الجسطى طه عطاهللا ابراهيم -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 21752   برقم    20191104:  تاريخ ، 4924  2019/2/4 ـ ج  عبدالدايم محمود محمد محمود -  12

 15432   برقم    20191104:  تاريخ ، 4910  2013/10/27 ـ ج  على احمد الونيس عبد طارق -  13

 15432   برقم    20191104:  تاريخ ، 4911  2018/10/27 ـ ج  على احمد الونيس عبد طارق -  14

 20645   برقم    20191104:  تاريخ ، 4914  2018/2/21 ـ ج  محمد عبدالعال محمد حسين -  15

 19095   برقم    20191105:  تاريخ ، 4956  2016/12/28 ـ ج  ابويوسف عبدالخالق فايق محمد سامح -  16

 16196   برقم    20191105:  تاريخ ، 4935  2019/6/7 ـ ج  ابوحشيش عيد شعبان كريمه -  17

 21792   برقم    20191106:  تاريخ ، 4963  2019/2/11 ـ ج  عوض عبدالمنعم محمد حسن محمد -  18

 17349   برقم    20191106:  تاريخ ، 4950  2015/6/28 ـ ج  ابوريه عيسوى على حسن -  19

 11094   برقم    20191106:  تاريخ ، 4952  2019/9/22 ـ  ج  العواد السيد عبدالفتاح حلمى -  20

 15691   برقم    20191106:  تاريخ ، 4954  2019/1/19 ـ ج  على محمد محمد صفوت -  21

 22174   برقم    20191106:  تاريخ ، 4964  2019/5/21 ـ ج  حسين جمال محمد نسمه -  22

 4796   برقم    20191106:  تاريخ ، 4948  2018/11/9 ـ ج  احمد سيد مجاهد ابراهيم امل -  23

 11094   برقم    20191106:  تاريخ ، 4953  2019/9/29 ـ ج  العواد السيد عبدالفتاح حلمى -  24
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