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 بيع محل عن 86637 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد حسين رحيم يسرى عزه -  1

 موسى احمد محمد السيد جمعه/ بملك 2 مدخل 63 عمارة الزهور حى:  بجهة ، منظفات

 عن 86693 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبال طايل عبدالمقصود فايز امانى -  2

 الحناوى عبداللطيف هللا فرج عبداللطيف/ بملك عوانه كفر:  بجهة ، صحية ادوات

 عن 86708 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار محمد عبدالغنى ابراهيم ايمان -  3

 قطب سالم فايزة/ بملك الحرية صفط:  بجهة ، غازية مياه بيع منفذ

 عن 86699 برقم 20191119 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ودن بدوى ابراهيم عبداللطيف فايزه -  4

 عطوه على فوزى فتحى/ بملك خالد صفط:  بجهة ، بقاله

 بجهة ، صيدليه عن 86702 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب رباب/ د صيدلية -  5

 بديروط الخيرية الجمعية/ بملك االعدادية المدرسة بجوار ديروط قرية: 

 بجهة ، صيدليه عن 86702 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب رباب/ د صيدلية -  6

 محمد عبدهللا عبدهللا وليد/ بملك السوق شارع ديروط: 

 ورشة عن 86714 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمر ابراهيم احمد جالل محمد -  7

 النمر ابراهيم احمد جالل/ بملك االنعام ششت:  بجهة ، موبيليا

 عن 86213 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالحليم حسين مصطفى حسين -  8

 المزين محمد محمود محمد/ بملك المسعده طريق الحسنية:  بجهة ، البان معمل

 مقاوالت عن 86683 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد عبدالعليم محمد -  9

 سالمه ابراهيم محمد هبه/ بملك سكنيده عزبة:  بجهة ، حكومية

 توريد عن 86687 برقم 20191117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين بدر ابراهيم رمضان مروه -  10

 الدين بدر ابراهيم رمضان ماهر/ بملك حفص:  بجهة ، بالداخل عماله

 مكتب عن 86688 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالفتاح عبدالنبى هانم -  11

 عطية عبدالفتاح عبدالنبى/ بملك لقانه:  بجهة ، غذائية مواد توريدات

 سنترال عن 86742 برقم 20191125 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل قاسم عبدالجيد محمد -  12

 نوح محمد ابراهيم حماده/ بملك العمرية تبع جبارس كوبرى طريق:  بجهة ،

 عن 86757 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دميان ابراهيم رزق عاطف رزق -  13

 سعد عبده سعد نجاح/ بملك - عبدالناصر جمال شارع من متفرع الزمرانى شارع:  بجهة ، ورقيه اكواب مصنع

 عن 86777 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل كامل فوزى اسماء/ د صيدلية -  14

 الصعيدى احمد كمال هيام/ بملك فهمى عبدالواحد ش:  بجهة ، صيدلية

 مواشى حظيره عن 86769 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد جمعه سعيد -  15

 عمر مصطفى محمد جمعه/ بملك اريمون سندرينا تبع المائه عزبه:  بجهة ، حالبه

 صحية ادوات عن 86727 برقم 20191121 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى على جمال محمد -  16

 رفاعى احمد على جمال/ بملك القهوجية:  بجهة ،
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 فيما - اتيليه عن 86700 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف حسن على محمد -  17

 حسن شريف حسن على/ بملك االتوبيس شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا

 عن 86729 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر احمد محمد محمد - للمقاوالت بدر -  18

 بدر احمد محمد احمد/ بملك االبعادية:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 ، بقاله عن 86652 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمه على عبدالحميد محمد -  19

 سرور عبدالباقى شارع عيد جامع بجوار ابوالريش - سعد عزبة:  بجهة

 تجارة عن 86658 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار حسن ابوالفتوح احمد -  20

 محمد عبدالحليم عبدالفضيل رضا/ بملك شبرا عزب خضر عزبة:  بجهة ، غذائية مواد

 عن 86722 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب عوض محمود محمد محمود -  21

 نعيمه - فراج حفناوى عبدهللا احسان - فراج حفناوى عبدهللا سعد محمد/ بملك عبده محمد االمام ش20:  بجهة ، صحية ادوات

 فراج حفناوى عبدهللا فاطمه -فراج حفناوى عبدهللا سعدج سارة - فراج حفناوى عبدهللا فوقية - فراج حفناوى عبدهللا

 عن 86776 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى مجاور محمد محمود على -  22

 مرعى مجاور محمد محمود محمد/ بملك خلف كوبرى بجوار ابوالمطامير دمنهور طريق:  بجهة ، نقل مقاوالت

 عن 86587 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزال محمد احمد العربى احمد نهله -  23

 صادق محمد صادق هشام/ بملك دنشال:  بجهة ، وتقاوى مبيدات تجاره

 عن 86616 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عبداللطيف مداح غزال -  24

 عبدالمجيد عبداللطيف احمد هانى/ بملك الشوكة تبع الملهطانى:  بجهة ، الماشية لتربية مواشى حظيرة

 اكسسوارات عن 86680 برقم 20191114 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى احمد حامد هدى -  25

 الفقى محمد حسن ناصر/ بملك قابيل عزب:  بجهة ، سيارات

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعفان عبدالقادر عبدالعظيم طارق - العامة للمقاوالت الدار -  26

 سعفان عبدهللا محمد سهير/ بملك الشاذلى عبدالسالم شارع من متفرع 26:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن 86737 برقم 20191124

 حكوميه توريدات عن 86754 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر محمد حسن وليد -  27

 محمد عبدالنبى راضى بملك البشالوى شارع 7:  بجهة ،

 خدمات عن 86760 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم ابراهيم ابراهيم السيد -  28

 اللطيف عبد محمد عصام/  بملك -الشرط نادى امام زغلولة عمارة السجن شارع:  بجهة ، محمول

 مكتب عن 86662 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم احمد صبحى محمد -  29

 عالم احمد صبحى/ بملك مستناد:  بجهة ، نظافه خدمات

 ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدالنبى عبدالباسط عبدالنبى محمود) للرحالت عبدالباسط عبدالنبى محمود -  30

 الواق كفر:  بجهة ، النشاط لهذا الالزمة التراخيص بعد وذلك داخلية رحالت مكتب عن 86721 برقم 20191120 فى قيد

 قريطم عبدالحميد السيد عمرو/بملك

 86771 برقم 20191127 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورالدين علي المصرى علي عزيز احمد -  31

/ بملك سابقا الكومسيون شارع 14 العقار:  بجهة ، النشاط لهذا الالزمة التراخيص استصدار بعد وذلك داخليه رحالت مكتب عن

 االرنؤودي نورالدين يعل يحي

 ورشة عن 86619 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رميح محمد ابراهيم هانم -  32

 غراب عبدالفتاح محمد احمد/ بملك الحجناية:  بجهة ، الوميتال

:  بجهة ، جزارة عن 86674 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه سعد خالد كريم -  33

 جمعه محمد سعد خالد/ بملك المقريزى ش الترعه جسر شبرا
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 برقم 20191127 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد -  34

 بدر خليفه شوقى السيد هناء/ بملك الغفار العزيز شارع:  بجهة ، عطور عن 86773

 مخبز عن 86780 برقم 20191128 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد مصطفى احمد شعبان -  35

 ابوزيد مصطفى احمد شعبان/بملك سماديس نظارة:  بجهة ، كامل بلدى

 عدد عن 86593 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بعجر سعد محمود يوسف ابراهيم -  36

 مليحه عبدالفتاح مصطفى رضا/ بملك شلبى عمارة خلف يوليو 23:  بجهة ، ورش ولوازم يدوية

 حظيرة عن 86633 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطويل عبدالجواد احمد عادل -  37

 الطويل عبدالجواد احمد هانى/ بملك قراقص:  بجهة ، مواشى

 عن 86734 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر حسن احمد حسن محمد -  38

 ابوبكر حسن احمد حسن/ بملك عقبة سيدى ابوبكر عزبة:  بجهة ، حالبه مواشى حظيرة

 تشطيبات عن 86736 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى محمد بهنسى على -  39

 اسماعيل مندوه عاطف/  بملك - قمر طحين ماكينه امام البارودى سامى محمود 16 رقم العقار:  بجهة ، حديثه ودهانات وديكورات

 ناموس

 تجارة عن 86703 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر محمد محمد شعبان -  40

 البحيرى سعد سعيد/  بملك ديروط:  بجهة ، اعالف

 مالبس بيع عن 86648 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمد احمد سامى -  41

 يوسف اسماعيل السيد صبحى/ بملك سالم احمد ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

 تصليح ورشة عن 86718 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالفتاح نادر سالم -  42

 شرف ابراهيم محمد عمر/ بملك زبيده:  بجهة ، رى ماكينات

 حلويات مصنع عن 86626 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مهدى رانيا -  43

 عبدهللا خضر محمد رفاعى محمد/  بملك العنب نكال:  بجهة ،

 بيع عن 86649 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الساعدى عوض عبدالباسط سامح -  44

 على بيومى على احمد/ بملك دمنهور ابوالمطامير طريق:  بجهة ، كاوتش واصالح

 عن 86656 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى رفاعى محمد ابراهيم احمد -  45

 على محمد خالد احمد/ بملك العلوى الكوبرى نزله:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 عن 86770 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن ابراهيم مصطفى -  46

 حسن ابراهيم حسن ابراهيم/ بملك الصاغه من الزهراء فاطمه عمارة يوليو 23 ش:  بجهة ، مصوغات

 عن 86581 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالغنى محمد عادل محمد -  47

 بطيقه عبدالستار احمد كرم/ بملك الحرية صفط:  بجهة ، واطارات كاوتش بيع

 بيع عن 86600 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد الصاوى احمد مصطفى هبه -  48

 الجربه بدوى دعاء/ بملك الكهرباء شبكة ش:  بجهة ، محمول اجهزه

 بقاله عن 86583 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفحام محمد سعد سالم جمال -  49

 الفحام محمد سعد سالم/ بملك المنشية ش:  بجهة ، ماركت سوبر

 ماكينة عن 86612 برقم 20191105 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل اسماعيل عبدالعليم احمد -  50

 حسن ابراهيم احمد اكرام/ بملك سنهور:  بجهة ، وذره ارز وفراكة طحين
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 مكتب عن 86684 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل هللا رزق جرجس بدر -  51

 قاسم موسى هناء/ بملك االخضر الكوم القديمه المحطه:  بجهة ، بناء مواد وتوريد عامه مقاوالت

 عن 86690 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغرتى مصطفى احمد سمير محمود -  52

 مشرف محمد منى/ بملك المعلمين نادى امام المدارس ش:  بجهة ، العسكرية المالبس دون رياضية وادوات مالبس بيع

 86740 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمروش احمد عبدالعزيز عالء عبدالعزيز -  53

 على احمد محمود نفيسه/ بملك الخوالد:  بجهة ، واعالف حبوب عن

 بيع عن 86755 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمراوى محمد عبدهللا جمعه -  54

 بدر عطيه خيرى منال/ بملك - البكوات:  بجهة ، زراعيه مبيدات

 مكتب عن 86615 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواح على محمد ابراهيم -  55

 على العامه الهيئه والقوانين للوائح طبقا وذلك36فقره6والمجموعه19المجموعه فيماعدا السلعية المجموعات لجميع وتصدير استيراد

 الصابر محمد الشرنوبى حافظ/ بملك شرنوب:  بجهة ، والواردات الصادرات

 محل عن 86605 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  56

 عبيد محمد ابراهيم محمد/ بملك نديبة:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة واعالف حبوب

 ، بويات عن 86758 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نعمه محمود على ياسر -  57

 رشاد محمد نبيله/ بملك - البط جزيره مساكن البطاط ورشه شارع:  بجهة

 مصنع عن 86578 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حامد حافظه -  58

 ابوطالب عبدالمعبود محمد فوزى/ بملك -زبيده:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 مزادات عن 86613 برقم 20191105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى ابراهيم سعيد محمد -  59

 السيد عبدالمجيد فاروق رمضان/ بملك شبرا المقريزى شارع:  بجهة ، وكافتيريا ومالهى عامة

 معرض عن 86678 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى حيدر محمد حياه -  60

 سليمان محمد بسيونى عبدالحميد/ بملك المصرى عمارة خلف - الكوادى:  بجهة ، سيارات

 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنشورى عبدالرؤف عبدالعزيز عبدالحليم ايمان -  61

 سارى مصطفى امين مصباح اسالم/ بملك زبيده:  بجهة ، اعالف محل عن 86715

 عن 86719 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدهد عبدالتواب محمود محمد محمود -  62

 عبدالغنى احمد سيد هناء/ بملك زبيده:  بجهة ، اعالف بيع

 تجارة عن 86660 برقم 20191113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روميه على صبحى احسان -  63

 ختعن الدين صالح احمد ورثة/ بملك فالقه كوبرى بعد عاشور مدشة امام بحرى:  بجهة ، بالقطاعى البلدى اللحوم

 ورشه عن 86668 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عطيه محمود الزبالوى -  64

 عطيه محمود الزبالوى محمد بملك الشعراوى قريه:  بجهة ، كهرباء لحام

 توريد عن 86709 برقم 20191119 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عبدالسالم محمود امانى -  65

 الشيخه شارع:  بجهة ، الكترونيه كهربائيه واجهزه كتابيه وادوات والبان غذائيه ومواد وبطاريات واطارات سيارات غيار قطع

 الصباغ احمد عبدالعزيز/ بملك القبلى

 ، فراشه عن 86596 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد الشحات -  66

 عبدالحميد حلمى عبدالحميد/ بملك -جنبواى:  بجهة

 جاهزه مالبس عن 86650 برقم 20191112 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لوقا عبدالمسيح سعد فايز -  67

 قمر عبدالمنعم على ابراهيم/ بملك رمسيس شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما



 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

 بيع عن 86645 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا طاهر عوض محمود -  68

 عبدهللا طاهر عوض/ بملك الشعراوى قرية:  بجهة ، واالسمده المبيدات

 نفخ عن 86768 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى الغنى عبد حسن خالد -  69

 ملكه- 3 رقم محل المهنى التدريب مركز امام الطفل رعاية شارع:  بجهة ، كاوتش ولحام

 بيع عن 86579 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج عبدالعزيز عبدالفتاح مروه -  70

 النقيب ابراهيم على محسنه/ بملك لقانه:  بجهة ، محمول

 بيع عن 86603 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى احمد السيد على بسنت -  71

 المغربى السيد امين احمد/ بملك - الجديده المنشية - الغربى االدكاوية ش:  بجهة ، منظفات

 ورشة عن 86671 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد السيد محمد هشام -  72

 هنداوى عبدالسالم تمامى/ بملك الحرية منشية بعيص:  هةبج ، ميكانيكا

 ، مكتبة عن 86783 برقم 20191128 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابورفاعى رزق حربى احمد -  73

 سلمان محمود محمد/بملك الزراعى الطريق النظرى الكليات مجمع شارع:  بجهة

 حظيرة عن 86663 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد فؤاد ماهر احمد -  74

 عيسى محمد محمود عبدهللا/ بملك اريمون:  بجهة ، مواشى

 ورشة عن 86630 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح السيد عبدالفتاح السيد -  75

 عامر بسيونى اسماعيل بدرية/ بملك االعتماد مسجد خلف امليط طريق الجمهورية شارع:  بجهة ، الوميتال

 مفاتيح عن 86646 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر محمود حنفى على -  76

 عبدالشافى حسن محمد محمد/ بملك الدر شجرة ش:  بجهة ، كوالين وتصليح

 عن 86585 برقم 20191103 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور شحاته رجب سعد محمود -  77

 شحاته رجب سعد مدحت/ بملك عبدالقادر عزبة:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع محل

 تجارة عن 86594 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام عبدالموجود فؤاد كريمه -  78

 قنديل احمد محمد امانى/ بملك الضهرية قرية مدخل:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع

 حلويات عن 86711 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال عوض عيد محمد -  79

 يونس محمد حسن نازك/ بملك الشرب مياه شركة جراج بجوار الجيش شارع:  بجهة ، طرية

 ، مكتبه عن 86752 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم قاسم عبدالمنعم بستانى -  80

 الوكيل محمد عبده فرحان/ بملك سمخراط قرية مجلس شارع:  بجهة

 غيار قطع عن 86575 برقم 20191103 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كسبه محمد ابراهيم ماجد -  81

 بملكه عبده محمد االمام ش من الودع درب حارة:  بجهة ، موتوسيكالت

 86577 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر عبدالقوى عبدالوهاب محمد عبدالقوى -  82

 بدر عبدالقوى عبدالوهاب محمد نادر/ بملك مساعد كفر المتروك عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة عن

 بجهة ، بقاله عن 86689 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار شفيق محمد عادل -  83

 النجار شفيق العدلى حماده/ بملك عرابى احمد شارع: 

 عن 86696 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  يقطين محمد محمد خليل رفعت -  84

 ايوب عرفه جماالت/ بملك التقوى شارع:  بجهة ، ارز مضرب

 حدايد عن 86732 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا عبدالسالم فتحى مجدى -  85

 الديب ابراهيم احمد ورثة/ بملك ابوالريش - الموازين شارع:  بجهة ، وبويات



 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

 واعالن دعايه عن 86779 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى حسن محمد على -  86

 شارع من الدفراوى شارع96:  بجهة ، والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما االنترنت خدمات عدا فيما

 قلقبله اسماعيل محمد حامد/  بملك - الروضه

 حظيرة عن 86632 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه مصطفى فرحات هداية -  87

 مصطفى انور يحيى صبحى/ بملك راغب منشية جماع:  بجهة ، مواشى

 عن 86640 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش شحاته علوانى رمضان احمد -  88

 المنظمه والقرارات للقوانين طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد مكتب

 شحاته علوانى رمضان/ بملك رمسيس ش:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك

 ، سيارات كاوتش عن 86712 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد مخلص هناء -  89

 ابراهيم على ابراهيم احمد/ بملك طالب ابى بن على شارع:  بجهة

 عن 86584 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على حسن السعيد فاطمه -  90

 الجازوى مهدى مصطفى/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 ، بقاله عن 86651 برقم 20191112 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض نسيم عزت عايده -  91

 عازر هللا فرج مالك عفت/ بملك ابوحنا منشأة:  بجهة

 مزرعة عن 86675 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعناعى عطية محمد حامد -  92

 حربى عبدهللا سلطان شعبان/ بملك الوكيل منشأة:  بجهة ، البان مواشى لتربية

 عن 72200 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمود ابراهيم الدين حسام -  93

 الخراشى حنفى محمد/ بملك غربال منشأة:  بجهة ، زراعية ومخلفات ومخصبات اسمده تجارة

 استيراد عن 69118 برقم 20191114 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجا عبدالوهاب محمد احمد -  94

 الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما وتصدير

 رجب مغازى عبدالحميد حسنى/ بملك 9 بوابة امام دمنهور موقف شارع شبرا:  بجهة ، والواردات

 عن 86733 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمجيد عبدالحميد عيد هاشم -  95

 جمعه عبدالحميد زينب/ بملك - بسنتواى عزب - البحريه العقارى عزبه:  بجهة ، مواشى حظيره

 غيار قطع عن 86735 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حسين فوزى السيد -  96

 عقده خليل مصطفى احمد/ بملك - اخوان حمدى بجوار عبدهللا ابو شارع:  بجهة ، منزليه اجهزه

 ادوات عن 86664 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراولو عبدالعظيم فتحى محمد -  97

 بسيونى حسن حسن حسين/ بملك المدارس شارع:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما كربائية واجهزة منزلية

 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زنباع محمد محمود عبدالمنعم رفيق حماده -  98

 والقوانين للوائح طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه19 المجموعه عدا فيما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد مكتب عن 86636

/ بملك عاشور شارع من متفرع عمير بن مصعب شارع:  بجهة ، اتوالوارد الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه

 درويش محمد فتحى محمد

 تجاره عن 86706 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد جمال محمد -  99

 يونس ابراهيم محمد جمال/ بملك المشرقى عزبه:  بجهة ، اقمشه

 86601 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر اسماعيل سعيد خميس عبدالكريم -  100

 نصر سعيد خميس رمضان/ بملك البارود ايتاى - الدلنجات طريق اول:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض عن

 لحوم بيع عن 78365 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عيسى شعبان -  101

 السحرتى محمد متولى هشام/ بملك المهنى التدريب شارع من الباز فاروق شارع:  بجهة ، واسماك ودواجن مجمده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 86739 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار المجيد عبد السيد صبحى محمد -  102

 عمار المجيد عبد السيد صبحى/  بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، افراح مستلزمات و غذائيه مواد

 عن 86765 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاروق عبدالهادي محمد محمد حامد -  103

 عبدهللا عبدالمجيد رحاب/بملك شبرا الشاذلي السالم عبد شارع من الناقه جمال شارع:  بجهة ، االنترنت عدا فيما كهربائية اجهزة

 عن 86582 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين نصر عبدالعزيز فؤاد حميده -  104

 الدين نصر بكر على احمد/ بملك نصار منشأة:  بجهة ، سيارات ميكانيكى

 مطعم عن 86609 برقم 20191105 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه ابراهيم عبداللطيف فاطمه -  105

 دمنهور ومدينة مركز رئاسة/  بملك -بالقلعة الحبشى محمود شارع:  بجهة ، وطعميه فول

 معرض عن 86627 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيفى احمد حسن ابراهيم -  106

 الصيفى يوسف احمد حسن/ بملك شبراريس:  بجهة ، موبيليا

 ورشة عن 86655 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمود محمد محمود -  107

 عبدالعال محمود محمد/ بملك ديروط:  بجهة ، موبيليا

 86669 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قريطم حسانين محمد عبدالقادر محمد -  108

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

 ملوى عبدالمالك محمد امدح/ بملك الجمهورية شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة لذلك المنظمه

 ادوات عن 86747 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطل محمد يحى عادل محمد -  109

 ابراهيم عبدالعزيز رجاء/ بملك رمسيس قرية:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما كهربائية واجهزه منزلية

 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  هللا جاد اسماك) هللا جاد على السيد سالمه حمدى -  110

 - هللا جاد السيد سالمه خالد/ بملك - شبرا سيناء طور شارع 63 العقار:  بجهة ، ومجمده طازجه اسماك وشوى بيع عن 86766

 طاحون ابو عبدالمنعم احمد كارم

 عن 86643 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى برهام الجيوشى برهام هشام -  111

 محمود احمد محمد اشرف/ بملك الشعرواى قرية:  بجهة ، واسمده مبيدات

 86704 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيشه ابو بسيونى احمد عاطف راضى -  112

 ابوعيشه بسيونى احمد عاطف/  بملك عيشه ابو شارع من متفرع شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس مصنع عن

 حظيرة عن 86724 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكر محمود يوسف ايمان -  113

 حموده خليل محمد ياسر/ بملك حاتم ابن ش:  بجهة ، مواشى

 86586 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومه محمد كامل محمود عبدالحكيم -  114

 شال عبداللطيف محمود/ بملك عتمان خليل ش عطية عطفة ابوالريش:  بجهة ، خيش توريد عن

 ادوات عن 86598 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنفلى صالح محمد هبه -  115

 شحاته محمد جبر وجيه/ بملك محلتصا:  بجهة ، منزلية

 حدايد عن 86698 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى سعد رجب صالح -  116

 سعد رمضان فاطمه/ بملك حنا بشارة:  بجهة ، وبويات

 86717 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيسى خليل فتحى دسوقى المعتصم -  117

 دعبيس على محمد هاله/ بملك عفان ابن عثمان ش:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 مكتب عن 86618 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابراهيم محروس هيثم -  118

 صالح محمد ابراهيم محروس/ بملك القصر طورنو عزبة:  بجهة ، عمومية مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 86606 برقم 20191105 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان هاشم ابو صابر حلمى محمد -  119

 العمرانيه والمجتمعات والمرافق االسكان وزاره/ بملك -المساكن شارع:  بجهة ، كهرباء لحام

 عن 75975 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عسران نشاهي اماره -  120

 الحضرى محمد بسيونى جمعه/ بملك فراولو شارع الحضرى برج:  بجهة ، نسيجية منتجات تشغيل

 اعمال عن 86682 برقم 20191114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود زكريا محمد رضا -  121

 مبروك يوسف محمد فاطمه/ بملك النصر كوم - المغازى منشية:  بجهة ، الصحية االعمال وتركيب توريد

 عن 86720 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشرتى سليمان كامل احمد كامل -  122

 عرفه السيد متولي مديحه/  بملك زبيده:  بجهة ، موتوسيكالت و توك توك غيار قطع

 حظيره عن 86772 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب العزيز عبد على سامح -  123

 حبيب عبدالعزيز على/ بملك - الحبشى منشأه:  بجهة ، مواشى

 كوافير عن 86775 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرباتى احمد فوزى شرين -  124

 عبدالقوى سلمان مختار محمد/ بملك الصحابه مسجد بجوار الكورنيش شارع:  بجهة ، واتيليه

 مكتب عن 86781 برقم 20191128 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسن محمود شوقي -  125

 ابوزيد نعيم شحاته السيد/  بملك االجتماعي النادي شارع 17 العقار:  بجهة ، بيع و هدم و بناء عقاري استثمار و مقاوالت

 محل عن 86574 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم محمد عصام ياسمين -  126

 كمال جورج/ بملك الشاذلى عبدالسالم ش من الحوفى منشية السمره ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما ومالبس احذية بيع

 عبده

 حظيرة عن 86748 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت محمد على محمد احمد -  127

 بخيت محمد على محمد/ بملك الضهرية:  بجهة ، مواشى

 بيع عن 86638 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال ابراهيم عادل محمد -  128

 محمد ندا بالل ورده/ بملك االبعادية:  بجهة ، زراعية مبيدات

 مخبزافرنجى عن 86639 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على رابحه -  129

 عبدالهادى عوض عادل/ بملك بورسعيد شارع من رعمتف الحرية شارع:  بجهة ،

 عن 86642 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدغيدى محمود احمد محمد اشرف -  130

 برهام الجيوشى برهام هشام/ بملك الشعراوى قرية:  بجهة ، صحية ادوات

 زيوت عن 86590 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام محمود السيد السيد -  131

 بلح سعد عبدالرحمن محاسن/ بملك سنطيس كفر:  بجهة ، وشحومات

 عن 86591 برقم 20191104 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين صالح حسن وجدى والء -  132

 عزه/ بملك االجتماعى النادى خلف ابوالنصر فتحى ش شبرا:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما المالبس وتوزيع لتجارة مكتب

 حامد الدين عالء

 فالتر عن 86707 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجر سالم ابراهيم عادل محمد -  133

 شاهين احمد عمار/ بملك الزراعيه الجمعيه ش:  بجهة ، مياه

 معرض عن 86725 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عادل وهبة عادل -  134

 غزاوى محمود محمد مصطفى/ بملك شبرا النخل ارض شارع 6 رقم العقار:  بجهة ، بالستيك

 عن 86602 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالرحيم احمد ابراهيم -  135

 النمر محمد ياسمين/ بملك االلى المخبز بجوار الجيش شارع:  بجهة ، للرجال الشعر وقص حالقه



 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

 86607 برقم 20191105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيف اسماعيل اسماعيل حسن محمود -  136

 صومع حسن محمد سكينه/ بملك - الرحمانيه جزيره:  بجهة ، مواشى حظيره عن

 معرض عن 86628 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان محمد رضامحمد -  137

 غراب امين حسنى نجفه/ بملك ابودره بك عثمان عزبة:  بجهة ، سيراميك

 مركز عن 86673 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد السيد سمير ابراهيم -  138

 الفكرية شارع من متفرع دندان شارع:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما وتطوير تدريب

 شلبى زايد عبدالحميد شحاته/ بملك

 ورشة عن 86670 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر رزق احمد سحر -  139

 محمد محمد منصوره/ بملك البوص ترعة ش الحرية منشية:  بجهة ، الوميتال

 تعبئبه عن 83231 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر محمد عمر اسامه -  140

 الليثى حسين محمد عادل/ بملك - الروضه شارع من واسطىالب شارع:  بجهة ، منظفات وتجاره وتغليف

 عن 86763 برقم 20191127 فى قيد ، 600000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البندراوى محمد عبدالعزيز هشام -  141

 السماحى شعبان عبدالمولى/ بملك - الشاذلى عبدالسالم شارع من متفرع - جاد مطعم شارع:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع تجارة

 مكتب عن 86778 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم احمد محمد السيد -  142

 غانم احمد محمد احمد/ بملك الريش ابو الموازين شارع 2 العقار:  بجهة ، متكامله اعمال و مباني مقاوالت

 عن 86749 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضلول حسن ابوالعزم حسين احمد -  143

 حسن ابوالعزم حسين محمد/ بملك الدكتور عزبة - حفص:  بجهة ، عالفه محل

 برقم 20191126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويلى عبدالخالق عبدالوهاب السعيد عبدالسالم -  144

 البدرشينى على رجب محمد/ بملك - الدفراوى:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع عن 86756

 مكتب عن 86665 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل محمد محمد مصطفى -  145

 الوكيل السيد محمد محمد/ بملك الصالح الراعى مستشفى بجوار ادمون ارض:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 فاكهه بيع عن 86599 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شويل محمد خميس محمد -  146

 خفاجى بدوى عبدالحميد السيد/ بملك - الثوره شارع من ابوخليل شارع:  بجهة ، وخضروات

 عن 86705 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القونى فرج عمرى جمعه مروه -  147

 صقر على منصور صبري/  بملك الزراعيه الجمعيه شارع من متفرع شارع:  بجهة ، عجين من حلوي تجهيز

 عن 86635 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف ابراهيم احمد محمود -  148

 فايد عبدالباقى سعيد سمير/ بملك قراقص:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 86647 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواحلى عوض مسعد محمد -  149

 صقر على منصور هانى/ بملك زنفير مساكن خلف:  بجهة ، سيارات معرض

 مالبس عن 86654 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى على سمير احمد -  150

 على بسيونى سمير/ بملك المصنوعات بيع شركة خلف االنصارى شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واالحذية الجاهزه المالبس لتجارة النظامى - النظامى عبدالعاطى بسيونى عبدالعاطى -  151

 البحرى الحداد:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما واحذية جاهزه مالبس عن 86767 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000

 النظامى بسيونى عبدالعاطى بسيونى/ بملك المشترك عزبة

 عن 86610 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى شعبان محمد فتحى ابراهيم -  152

 محمد احمد عبدالرؤف جابر احمد/ بملك سنهور:  بجهة ، منزلية 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

 بيع عن 67652 برقم 20191106 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور الماس عبدالحميد رفعت -  153

 هنداوى محمد عبدالحليم مجده/ بملك مستناد:  بجهة ، اخشاب

 86681 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان عبدالسالم محمد منصور محمد -  154

 عتمان عبدالسالم محمد منصور/ بملك دينار ام دسونس:  بجهة ، مواشى حظيرة عن

 عن 86686 برقم 20191117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمود عبدالسميع محمود -  155

 الحربى محمد رفعت/ بملك رياض عبدالمنعم ش من الحمد ش:  بجهة ، مكتبية مهمات توريدات مكتب

 تجاره عن 86741 برقم 20191124 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القديم ابراهيم على جمال ايه -  156

 البيومى عبدالعزيز سعيد احمد/  بملك مجاهد سيدى شارع 725 بالعقار 6 رقم محل االرضى الدور:  بجهة ، احذيه

 عن 86743 برقم 20191125 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد محمود محمد نهال -  157

 مسعود محمد محمود محمد/ بملك موسى بنى منية مسعود عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 86745 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرفور حعبدالفتا عزالدين محمد -  158

 الجندى سعد عبدالباسط بملك طاهر ش 19:  بجهة ، احذية

 حبوب عن 86774 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكريا عبدالهادى سمير احمد -  159

 عيسى احمد ناجى محمد/ بملك البحر شارع:  بجهة ، واعالف

 عن 86666 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر محمد عبدالقادر نشوى -  160

 ابواحمد عبدالعاطى محمد محمود/ بملك شدرشة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 بجهة ، بقاله عن 82682 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقى محمد عيد منى -  161

 المغربى عبداللطيف على محمد/ بملك الشريعه بجوار الكالف - سالمه منشية: 

 بيع عن 86644 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواجه محمد ابراهيم جابر هشام -  162

 عواجه محمد ابراهيم جابر/ بملك الشعراوى قرية:  بجهة ، واالسمده المبيدات

 عن 86588 برقم 20191103 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالليف نصرهللا محمد/د صيدليه -  163

 عالم عمر محمد رفعت محمود/ بملك النونه شبرا:  بجهة ، صيدليه

 مصنع عن 86694 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برغش فتحى محمد احمد -  164

 شيبه مصطفى سمير محمد/ بملك شيبه عزبة االمل شارع:  بجهة ، حلويات

 86697 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالصمد عبدالمنعم السيد محمد -  165

/ بملك بركات مسجد بجوار - نوح منشية - العتال منشية ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجارة عن

 محمد ذكى عبدالمجيد

 جزارة محل عن 86730 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نحله شعبان محمد سامح -  166

 البحراوى ابراهيم المنصور عبدهللا/ بملك بونسوار برج الروضه شارع 5 رقم محل40 رقم العقار:  بجهة ،

:  بجهة ، بقاله عن 86617 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر على سمير حسن -  167

 الزهيرى محمود محمد نادية/ بملك الدينى المعهد شارع من متفرع هللا جاب شارع شبرا

 عن 86624 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى ابراهيم حسن صالح -  168

 عبدالنبى ابراهيم حسن/ بملك سكنيده تبع الحوفى عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة

 عن 86623 برقم 20191106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نواطير رشوان عبدالستار عزيزة -  169

 فرحات رشاد رشدى/ بملك خالد صفط عسكر كفر:  بجهة ،( صاج تناية) المعدنية االلواح تشكيل ورشه



 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 86657 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل -  170

 باشا ابراهيم اسماعيل محمد/ بملك طالب ابى بن على:  بجهة ، خراطه ورشة

 معرض عن 86676 برقم 20191114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران محمد منيسى حمدى -  171

 عمران محمد منيسى كرم/ بملك البهى:  بجهة ، سيارات

 بيع عن 86701 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد عبدالعال حمدى خالد -  172

 فراولو قطب بسيونى منصور/ بملك رمسيس شارع:  بجهة ، محمول واكسسوار محمول

 قطع عن 86716 برقم 20191120 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفتاح اسماعيل السعداوى نصر -  173

 عبدالجليل عبدالحفيظ علوانى/ بملك ابوالشقاف الحاجر - الشوكه:  بجهة ، رى مكن غيار

 عن 86467 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  174

 السروجى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ بملك المعلمين عمارة بجوار:  بجهة ، بقاله

 عن 86580 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار مصطفى محمد اكرامى -  175

 شعبان سعد طارق/ بملك الحجاز شارع افالقه - االوقاف منشية - الوسطى قرية:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما شامل سنترال

 المزين

 عن 86713 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكين عبدالسالم عوض عبدالسالم -  176

 عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد رضا/ بملك الوسطانى الحداد شارع:  بجهة ، جزاره

 86595 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف احمد سيد احمد سيد سعيد -  177

 الزغرتى سمير احمد/ بملك مسيسر ش:  بجهة ، تجميل ومستحضرات حريمى اكسسوار عن

 ، مطاعم ادارة عن 80970 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هانى سعد محمد سعد -  178

 هانى سعد محمد احمد/ بملك السعيد منية:  بجهة

 حدايد عن 86653 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخرادلى السيد اسماعيل جمعه -  179

 الخرادلى السيد اسماعيل السيد/ بملك القصر ليديا:  بجهة ، وبويات

 86692 برقم 20191118 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى عبدالرحمن محمد محمد الغفار عبد -  180

 فهيم ممدوح عماد/ بملك االدوية مخزن خلف حارس عطية شارع 7 رقم العقار:  بجهة ، وشيكوالته جافه حلويات تصنيع عن

 عالمه

 عن 86695 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عبدالعال ابراهيم محمد -  181

 عبدهللا محمد فوزى شكرى/ بملك االبعادية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 بقاله عن 86759 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا الحميد عبد الفتاح عبد نوال -  182

 الخويسكى صالح شكر صالح/  بملك قيس محله:  بجهة ، تموين

 86614 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعجور عبدالسالم السعيد محمد سامح -  183

 محمد سمير/ بملك المحروسه كافتيريا بجوار الزراعى االسكندريه القاهره طريق:  بجهة ، بطاريات وتوريدات تجارية توكيالت عن

 ابوعجور عبدالسالم السعيد

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين تهامى احمد حسين محمود - واالعالن للدعاية حسين محمود دعاية وكالة -  184

 والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما واعالن دعاية مكتب عن 86608 برقم 20191105 فى قيد ،

 احمد حسين/ بملك الناحية داير من الجمل يحيى شارع:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد والمصاحف الدينية والكتب

 حسين تهامى

 عن 86622 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليلعبد فرجانى عبدالعاطى محمد -  185

 سكران يوسف طلب عالء/ بملك الشرطة مركز امام الجمهورية ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس



 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

 حظيره عن 86625 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض مرجان محمد اسماء -  186

 القط عطا على محمود/ بملك شرنوب:  بجهة ، الماشيه لتربيه مواشى

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار السيد على منسى ابرهيم - والتوريدات للنقل المنسى -  187

 وورقيات مكتبية وادوات للشركات سيارات وايجار خشبية وبالتات تغطية مشمعات وتوريدات نقل عن 86672 برقم 20191114

 عدس ابراهيم قطب محمد/ بملك الجديد الكوبرى امام غزال زاوية:  بجهة ،

 حظيرة عن 86744 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحوسه حسن زغلول ماهر -  188

 حوسه ابو زغلول ماهر محمد/ بملك عقبة سيدى المروحه عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 86761 برقم 20191127 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدالفتاح محمد حوريه -  189

 ابوعجور محمد عبدالعليم احمد/ بملك - ابوسعيد عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مكتب عن 86764 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دودار ابراهيم على مصطفى -  190

 الدفراوى فتحى حسين/ بملك - افالقه الدين محى شارع:  بجهة ، مقاوالت

 عن 86750 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشدى محمد عبدالمنعم رمزى محمد -  191

 احمد كمال محمد/ بملك الرشيدية ترعة ش:  بجهة ، طبية مستلزمات بيع

 منتجات معمل عن 86753 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد على سعيد احمد -  192

 يوسف عبدالحميد السيد الشحات/ بملك - عزبةالهباب - االنشا نظارة:  بجهة ، البان

 عن 86659 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجاوى ظريف عزت بيتر -  193

 جرجاوى ظريف صوفيا/ بملك رباح بن بالل شارع:  بجهة ، مفروشات

 عن 86629 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد احمد سيد فؤاد زاهر سهير -  194

 الشرباجى احمد سمير/ بملك كامل مصطفى شارع:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 86710 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار على ابراهيم محمود محمود -  195

 النجار ابراهيم محمود/ بملك الضهريه:  بجهة ، غذائيه مواد توزيع

 عن 86589 برقم 20191103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواقدى السيد رمضان مصطفى -  196

 الواقدى السيد رمضان احمد/ بملك السوق بجوار قرطسا:  بجهة ، مواشى حظيرة

 استيراد عن 86597 برقم 20191104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزروع السيد محمد السيد -  197

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

 محمود سعيد سعاد/ بملك العلوى الكوبرى نزلة عبدالناصر جمال من متفرع ش:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة

 بيع عن 86726 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى عبدالجواد عثمان جميل -  198

 عبدالجليل بريك فتحى اشرف/ بملك الجديد الموقف الرونى شارع الفاروق برج:  بجهة ، تكييفات

 عن 86751 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم على حسنى عبدالحميد نشوه -  199

 عبده جابر - بدر محمد محمود منى/ بملك البريد مكتب خلف امليط كفر:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس محل

 محمد دسوقى

 تجارة عن 86576 برقم 20191103 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حمد عبدالرحيم حمد -  200

 محمد عبدالحفيظ طه فايزه/ بملك سرور عبدالباقى منشية:  بجهة ، جمله وحبوب اعالف

 تجارة عن 86631 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد رمضان محمد محمود -  201

 الشريف على محمد غاده/ بملك رمسيس شارع:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع االعالف اضافات

 معرض عن 86667 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجالن نعمان محمد رانيا -  202

 هيبه عبدالحميد زكى/ بملك العام المستشفى غرب:  بجهة ، كاوتش تجارة



 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

 سوبر عن 86677 برقم 20191114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور محمد هللا فتح منصور -  203

 برغش سامى محمد باسم باسم بركات برج الشاذلى عبدالسالم ش من ابوغزاله المشير ش:  بجهة ، ماركت

 عن 86731 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيومى على محمد احمد اكرامى -  204

 سالم شبل محمد عبدالحليم/ بملك النصر منشأة:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 ، بقالة عن 86746 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبيوه طاهر مراجى صالح -  205

 على عبدالكريم يسرية/ بملك ابوالشقاف - ابوشاهين عزبة:  بجهة

 عن 86762 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدالشافى رفعت اسالم -  206

 احمد سيد عبدالشافى رفعت/ بملك السوق شارع:  بجهة ، غذائية ومواد منظفات

 عن 86782 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رافع محمد منصور عبدالفتاح ياسر -  207

 رافع محمد منصور عبدالفتاح/بملك غزال زاوية:  بجهة ، بقالة

 86661 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام محمد رمضان عبدالفتاح محمود -  208

 جاد عبدالغنى جاد/ بملك كمال يوسف شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع عن

 تجارة عن 86641 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف محمد شعبان محمد -  209

 الشريف عبدالمنعم سميرة/ بملك المسيرى بجوار بورسعيد شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 معرض عن 86728 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويلى رحومه سالم محمد -  210

 جويلى سعيد رحومه سالم/ بملك المدنى السجل بجوار عنبر ع:  بجهة ، والتروسيكل والموتوسيكل توك التوك لتجارة

 86592 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القونى عبدالمقصود فرج الصافى فراج -  211

 زراع بديع ظريف ابانوب/ بملك محفوظ نجيب قرية:  بجهة ، زراعية مبيدات محل عن

 مكتب عن 57038 برقم 20191105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قادوم محمد عبده امل -  212

 سعدهللا ابراهيم هشام/ بملك الحجاز شارع والقانون الشريعه بجوار9 الزهور كتات عزبه:  بجهة ، مقاوالت

 ثالجة عن 86634 برقم 20191111 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالغنى السيد نزيهه -  213

 المسيرى السيد على محمد/ بملك الحمامية:  بجهة ، غذائية مواد تبريد

 عن 86691 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر على ابراهيم محمود سهير -  214

 عامر السيد ابراهيم السيد/ بملك موسى شارع خلف اوجينى تقسيم شبرا:  بجهة ، ومقاوالت تركيبات

 عن 86620 برقم 20191106 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده عبدالعظيم اسماعيل -  215

 حماد على محمد حسن رضا/ بملك الدينى المعهد شارع من المتفرع 20 شارع عبدالصمد شارع شبرا:  بجهة ، الوميتال اكسسوار

 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت الماحى -الماحى عبدالحميد محمد جالل احمد -  216

 الماحى محمد جالل محمود/ بملك - قبلى السوالم قرية:  بجهة ، متكامله عموميه مقاوالت مكتب عن 86611 برقم

 خلط عن 86679 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكرم مصطفى خميس احمد -  217

 المسيرى احمد عبدالعزيز سامح/ بملك الصفوه شارع:  بجهة ، البارد على المائية الدهانات وتعبئة وتجارة

 عن 86685 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب هللا عوض عبدالمقصود محمد -  218

 قاسم محمد عاطف/ بملك العنب نكال:  بجهة ، بيطرية ادوية وتوزيع تجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ، 86604 برقم 20191105 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  بقاله  ،  شركة   وشركاؤها عبدالمجيد السيد احمد فلاير -  1

 المزين هللا فتح السيد محمد ورثة/ بملك النونه شبرا:  بجهة ، بقاله عن

   مالها ،رأس   بالجمله والشحومات المحركات زيوت وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشريكه الشناوى زكريا خالد حسام -  2

 شارع:  بجهة ، بالجمله والشحومات المحركات زيوت وتوزيع تجارة عن ، 86723 برقم 20191121 فى ،قيدت 50000.000

 ابوزيد شحاته احمد رائد/ بملك قريطم جالل شارع من التقوى مسجد

   مالها ،رأس  وبيع وهدم بناء- العقارى واالستثمار العمومية المقاوالت  ،  شركة   وشركاه الزوكه حسين السيد خالد -  3

:  بجهة ، وبيع وهدم بناء- العقارى واالستثمار العمومية المقاوالت عن ، 86738 برقم 20191124 فى ،قيدت 300000.000

 صيام محمود فاروق تامر/ بملك المهنى التدريب شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   84994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيص قطب كامل حسين   - 1

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   59116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل ابو ابراهيم قطب عادل   - 2

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   80667:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوانى عبدالعزيز سالمه جابر محمود   - 3

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   70081:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االشقر احمد محمد عبدالرؤف يسرى   - 4

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   68226:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زعيتر اسماعيل محمد عبدالمنعم صفاء   - 5

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   52681:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان السيد رجب السيد   - 6

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   78199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحوشى خليل محمد ضياء   - 7

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20191104 تاريخ وفى ،   79939:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف محمود قناوى محمد رمضان   - 8

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   66851:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف   - 9

(  عموميه وتوريدات متكامله عموميه مقاوالت ومكتب وتصدير استيراد مكتب)  ونشاطه االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل

 66851 تابع برقم والمقيد4376 برقم المودع

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   60051:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان الرحيم عبد احمد   - 10

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   80281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فوده محمود احمد محمد   - 11

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   11764:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المزين هللا فتح السيد محمد   - 12

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   56053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفار مسعود محمود مسعود   - 13

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   58900:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القلجة محمد عبدالنبى هويدا   - 14

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   84095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح صالح ابراهيم اسماء   - 15

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   82897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى خليل سليمان صباح   - 16

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   77945:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شويل رزق جابر عوض ابراهيم   - 17

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   58223:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدير محمد محجوب جالل   - 18

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   46056:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ترك على على احمد   - 19

 0 التاجر لوفاه السجل هذا شطب

 تم   20191106 تاريخ وفى ،   70651:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه احمد محمود فتحى محمد محمود   - 20

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   75716:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العروسى محمد احمد حسين   - 21

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   82675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عسكر محمد توفيق رجب هيثم   - 22

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   85090:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االبيض شعبان ابراهيم هدي   - 23

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   55909:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عازر هللا فرج مالك عفت   - 24

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   71228:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قاسم عبدالرحمن حسن عبدالرحمن   - 25

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو



 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   20191107 تاريخ وفى ،   79373:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشندويلى عبدهللا محمد حمدية   - 26

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

   20191111 تاريخ وفى ،   67434:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان غريب ابراهيم امال-الجماعى للنقل المروة   - 27

 التجارى النشاط النعدام القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   85610:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المسينى هللا فتح عبدهللا احمد   - 28

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   76634:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامى خليل احمد جالل محمد   - 29

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   42865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قبيصه ابراهيم صالح   - 30

 التجارى النشاط النعدام القيد هذا شطب

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   74656:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى محمود غازى احمد   - 31

 نهائيا التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   83119:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه محمد محمد محمد   - 32

 نهائيا التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   70246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المسيرى السيد على محمد   - 33

 نهائيا التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   27262:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح مختار محمود   - 34

 التاجر لوفاة القيد هذا شطب

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   74779:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى فوزى عبدالقادر عزيزه   - 35

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   56839:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رافع منصور فؤاد عفاف   - 36

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   52283:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار محمد السيد عصام   - 37

 0 التجارة لترك السجل اهذ شطب تم

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   54623:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبادى محمد محمد عبدالرحمن   - 38

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغذائية المواد وتعبئة وتصنيع لتحضير الفقى - الفقى عبدالرحمن محمد محمد زيد   - 39

 برقم والمقيد 5039 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   73933

 73933 تابع

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   73933:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفقى عبدالرحمن محمد محمد زيد   - 40

 73933 تابع برقم والمقيد 2396 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل

 وفى ،   73933:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى   - 41

 73933 تابع برقم والمقيد 2396 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   65682:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجيزاوي محمد احمد سميره   - 42

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  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

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   50416:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المخبزى عبدالمجيد الدين عالء/ بيطرى 0د   - 43

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل شطب/محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   85462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عمر ممدوح عمر   - 44

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   85683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار عباس فؤاد عباس   - 45

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   59118:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هبيلة زايد حسن خيرى طلعت   - 46

 نهائيا التجاره لتركه وذلك شطبه تم مكتبه ونشاطه القيد هذا  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   46669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موافى على عليه   - 47

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   77267:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليسى عبدهللا محمود هبه   - 48

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   80047:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه على جمعه على   - 49

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   85571:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى احمد عبدالفتاح احمد   - 50

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   83779:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوحسين عمر احمد عمر محمد   - 51

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   86568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى هنداوى متولى محمد   - 52

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   70993:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فاضل على محمد حسين السيد ليزه   - 53

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   62351:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القراقصي محمد حسنين مهدي محمد عبدهللا   - 54

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 نقل تم  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   26747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب محمد السيده   - 55

 0 لالختصاص 2019/11/17 بتاريخ 455 برقم الدوار كفر تجارى سجل لمكتب القيد هذا

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   72466:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عالم ابراهيم سعد حنان   - 56

 72466 تابع برقم والمقيد 3785 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   75803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر مصطفى مصطفى محمد   - 57

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   75365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان زهحم ابراهيم محمد   - 58

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   78319:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قطب عبدالجليل ربيع على   - 59

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   85268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كيالنى محمد على كارم احمد   - 60

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل



 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   20191118 تاريخ وفى ،   72679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يقطين على صبره محمد هناء   - 61

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   79457:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرجان عبدالمعطى فكرى صبرى   - 62

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   58000:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نسيم محمد فؤاد محمد   - 63

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   71381:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد على مجدى محمد   - 64

 71381 تابع برقم والمقيد 7119 برقم المودع الفرع هذا الغاء تم

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   65617:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح مصطفى الوهاب عبد ماهر   - 65

 65617 تابع برقم والمقيد 465 برقم المودع االخر الرئيسى المحل هذا الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   74254:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكحكى ابراهيم الحميد عبد ناهد   - 66

 التجارة لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   75544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى محمد خميس محمد   - 67

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   84734:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويس محمد محمود نعمه   - 68

 84734 تابع برقم والمقيد 4004 برقم المودع الفرع هذا الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   61858:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد وليد/ الدكتور صيدليه   - 69

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   74147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار يوسف حمدى شعبان   - 70

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   72694:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاصى احمد ابوزيد جمال   - 71

 .نهائيا التجارة لترك 2019/11/20 بتاريخ 747 ايداع ورقم 44580 رقم محو بامر القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   50462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد علوانى خضره   - 72

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   82834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نحيله بسيونى عبدالمجيد احمد   - 73

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   46388:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى الكومى فهمى محمود   - 74

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   84726:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد عبدالفتاح عبدالصانع تفاحه   - 75

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   59625:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود القادر عبد حسين حسناء   - 76

 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   70619:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم شعبان محمد هيام   - 77

 0 التجارة لترك باسوان الكائن له التابع الفرع و  القيد هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   75647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وقيع حسن اسماعيل سعد عادل   - 78

 تجارته التاجر لترك نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل



 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

 تم  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   73194:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شومان السيد فؤاد نادية   - 79

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   68586:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا حسن فهمى صالح   - 80

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   65728:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ديالصعي علي محمد نصر   - 81

 .نهائيا التجارة لترك وذلك السجل هذا شطب تم

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   86122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالخير انور رمضان سماح   - 82

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   63617:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالفتاح عبدالمقصود نبيل   - 83

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  والتوريدات العموميه للمقاوالت الجوينى) الجوينى عبدالحميد عبدالحميد عبدالسالم عبدالحميد   - 84

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   75012:  برقم

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   66532:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد خليل عبدالعزيز فاطمه   - 85

 .التجارة لترك وذلك السجل هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   46679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد بلتاجى احمد امال   - 86

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   49745:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل السيد احمد عصام   - 87

 التجاره لترك وذلك شطبه تم القيد هذا

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   85494:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحشاش بهنسى حسن مهدى   - 88

 التجاره لترك وذلك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   84861:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحزين ابراهيم محمد سامح   - 89

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   78493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد محمد سعيد صبحى سعيد   - 90

 نهائيا التجارة لترك وذلك القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   58240:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكاتب محمد محمد محمد خالد   - 91

 التاجر لوفاة القيد هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   61312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرفور شريف/  الدكتور صيدليه   - 92

 0 التجارة لترك السجل هذا شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   78089:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ورد ابراهيم عوض الحسينى   - 93

 نهائيا تجارته التاجر لترك القيد هذا شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تعديل تم  20191102 ، تاريخ وفي  84018 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرارجى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  1

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

 رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  73139 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل اسماعيل على عبدالعال مصطفى -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  70627 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المناديلى بيومى فوزى احمد -  3

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  85946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد محمد محمود محمد -  4

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  59491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الداهش محمد الحصافى محمد -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  74970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده ابراهيم عبدالرحمن بيهه -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  78066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رياض احمد رياض احمد -  7

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  66851 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  8

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  66851 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  9

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

 رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  86036 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد عبدالحميد السيد وجيه -  10

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  77262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغراوى محمد شحاته مروه -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  86591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين صالح حسن وجدى والء -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  83143 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القمرى عبدالتواب حسنى حسام -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  85342 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السحماوى سعد الدين سعد فكرى -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  80112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفخرانى على حسن على حسن -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  66929 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعاصي محمد محمود رجاء -  16

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  86419 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطا رجب رمضان منى -  17

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  73386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدهللا عبدالنبى محمود -  18

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  76020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المسيرى على محمد تامر -  19

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  63029 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التداوي حامد عبدالجواد اسامه -  20

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  71557 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قريطم على مهدى احمد صبرى -  21

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

 المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  77619 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التالوى عبدالسالم شفيق عادل احمد -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  83095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد يوسف عثمان حافظ يامن -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  84534 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحلفاوى غنيم خليل حسن خالد -  24

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  68236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طه حامد عبدالمنعم محمد -  25

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  79234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خطاب ابراهيم محمد شعبان محمود -  26

  جنيه  53000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  71536 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوخزيمه محمد ابراهيم محمود -  27

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  85652 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكرم فتحى احمد محمد -  28

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  86035 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيلى محمد السيد محمد رامى -  29

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  85976 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى دالسالمعب فريد ايناس -  30

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  86580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطار مصطفى محمد اكرامى -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  73933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى عبدالرحمن محمد محمد زيد -  32

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

 ، تاريخ وفي  73933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  33

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  71722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمجيد كامل انور ابراهيم -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  71722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد كامل انور ابراهيم -  35

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  86503 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فيصل عبدهللا فاروق عبدهللا -  36

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  59985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوليلى مصطفى محمد عمرو -  37

  جنيه  6000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  73933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن محمد محمد زيد -  38

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

 ، تاريخ وفي  73933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  39

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  40112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللقانى على ابراهيم جمال -  40

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  47720 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر امين العابدين زين امين -  41

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

 رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  73878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الداهش محمد الحصافى جمعه)  الداهش -  42

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  73878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الداهش محمد الحصافى جمعه -  43

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

 رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  82752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حيدر عبدالمجيد اسماعيل رجب احمد -  44

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

 المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  69503 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر مصطفى عبدالقادر اسامه -  45

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

 رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  67115 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالقاسم حسن على عبدالناصر محمد -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  86629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مقلد احمد سيد فؤاد زاهر سهير -  47

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  57761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمام محمد فتحى ايمن -  48

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  86020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد ابراهيم صابره -  49

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  73933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن محمد محمد زيد -  50

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

 ، تاريخ وفي  73933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  51

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  67327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللى حسن عبدالحليم خالد -  52

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  67327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللى حسن عبدالحليم خالد -  53

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  52231 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  روميه عبدالجواد السيد عبدالجواد -  54

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  72466 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم ابراهيم سعد حنان -  55

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  79394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده ابراهيم اسماعيل محمد احمد -  56

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  72466 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم ابراهيم سعد حنان -  57

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  51289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوكبشه حسن على عبدالمنعم -  58

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  65617 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح مصطفي عبدالوهاب ماهر -  59

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

 المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  76292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزلبانى بيومى ابراهيم بيومى ياسر -  60

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

 المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  76292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزلبانى بيومى ابراهيم بيومى ياسر -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  49110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالسعد حمزة عيد على خالد -  62

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  69795 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزرقا احمد مصطفى احمد -  63

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  65385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاصي مصطفي محمد محمد -  64

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

 رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  85384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى شحاته احمد عبدالمنعم محمد وافى -  65

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  74498 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراجع زكى شوقى عزه -  66

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  54477 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغول عبدالحميد محمد اشرف -  67

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  80568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النحاس امين الصاوى محمد -  68

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  75539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد السيد هاله -  69

  جنيه  155000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  86512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرؤف الشرقاوى نتعى محمد -  70

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

 المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  83564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد محمد الدين عالء محمد عمرو -  71

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

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  73787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرشيدى السيد السعيد جميله -  72

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  86439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع عطيه السيد احمد -  73

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  39035 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على على رمزى -  74

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  84455 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد السيد محمد سوسن -  75

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  44286 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان عبدهللا سعد شعبان -  76

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  83042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزواوى حسن صالح تامر -  77

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  83811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هنداوى عطية الشحات رشا -  78

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  77371 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق محروس مهدى صبرى -  79

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  82348 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زخارى لويز وصفى ريمون -  80

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  58524 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن على عبدالناصر السيد -  81

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

 المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  86786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العربى عبدالمنعم عبدهللا الدين جمال -  82

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  54171 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فهمى  عثمان فخرى شريف -  83

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191102 تاريخ وفي 84018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  1

 هللا عبد عبدالهادى عطية عبدالهادى/ بملك البارود ايتاى ابراج الكهرباء شركة امام ،:   لـتأشيرا وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواقدى السيد رمضان مصطفى -  2

 الواقدى السيد رمضان احمد/ بملك السوق بجوار قرطسا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمد كامل محمود عبدالحكيم -  3

 شال عبداللطيف محمود/ بملك عتمان خليل ش عطية عطفة ابوالريش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالغنى محمد عادل محمد -  4

 بطيقه عبدالستار احمد كرم/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف



 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 20191103 تاريخ وفي 86577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عبدالقوى عبدالوهاب محمد عبدالقوى -  5

 بدر عبدالقوى عبدالوهاب محمد نادر/ بملك مساعد كفر المتروك عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عبدالعزيز عبدالفتاح مروه -  6

 النقيب ابراهيم على محسنه/ بملك لقانه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حامد حافظه -  7

  ابوطالب عبدالمعبود محمد فوزى/ بملك -زبيده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار مصطفى محمد اكرامى -  8

 المزين شعبان سعد طارق/ بملك الحجاز شارع افالقه - االوقاف منشية - الوسطى ةقري ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال محمد احمد العربى احمد نهله -  9

 صادق محمد صادق هشام/ بملك دنشال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كسبه محمد ابراهيم ماجد -  10

 بملكه عبده محمد االمام ش من الودع درب حارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمد عبدالرحيم حمد -  11

 محمد عبدالحفيظ طه فايزه/ بملك سرور عبدالباقى منشية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نصر عبدالعزيز فؤاد حميده -  12

 الدين نصر بكر على احمد/ بملك نصار منشأة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 71535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح هللا جاد زكريا هشام -  13

 .عبدالفتاح جمعه محمد عالء/ بملك الزرقا مسجد بجوار الغالل ساحة شارع( 3)العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حسن السعيد فاطمه -  14

 الجازوى مهدى مصطفى/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالليف نصرهللا محمد/د صيدليه -  15

 عالم عمر محمد رفعت محمود/ بملك النونه شبرا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 66811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي عبدالرحمن محمد ياسر -  16

 القاضى عبدالرحمن محمد ياسر/بملك  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ يوف 86574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد عصام ياسمين -  17

 عبده كمال جورج/ بملك الشاذلى عبدالسالم ش من الحوفى منشية السمره ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور شحاته رجب سعد محمود -  18

 شحاته رجب سعد مدحت/ بملك عبدالقادر عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 86583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد سعد سالم جمال -  19

 الفحام محمد سعد سالم/ بملك المنشية ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد الصاوى احمد مصطفى هبه -  20

 الجربه بدوى دعاء/ بملك الكهرباء شبكة ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد الشحات -  21

  عبدالحميد حلمى عبدالحميد/ بملك -جنبواى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح حسن وجدى والء -  22

 حامد الدين عالء عزه/ بملك االجتماعى النادى خلف ابوالنصر فتحى ش شبرا ،:   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 20191104 تاريخ وفي 86592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القونى عبدالمقصود فرج الصافى فراج -  23

 زراع بديع ظريف ابانوب/ بملك محفوظ نجيب قرية ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف احمد سيد احمد سيد سعيد -  24

 الزغرتى سمير احمد/ بملك رمسيس ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمود السيد السيد -  25

 بلح سعد عبدالرحمن محاسن/ بملك سنطيس كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86597    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع السيد محمد السيد -  26

 محمود سعيد سعاد/ بملك العلوى الكوبرى نزلة عبدالناصر جمال من متفرع ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنفلى صالح محمد هبه -  27

 شحاته محمد جبر وجيه/ بملك محلتصا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر اسماعيل سعيد خميس عبدالكريم -  28

 نصر سعيد خميس رمضان/ بملك البارود ايتاى - الدلنجات طريق اول ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعجر سعد محمود يوسف ابراهيم -  29

 مليحه عبدالفتاح مصطفى رضا/ بملك شلبى عمارة خلف يوليو 23 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 66851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  30

 .بهنسي شهير ورانيا الشاذلي يوسف بهنسي شهير عمرو/بملك. شنديد -شبراخيت- البارود ايتاى طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 66851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  31

 وتصدير استيراد مكتب 66851 تابع برقم والمقيد 4376 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الغاء مع يوسف بهنسى شهير عمرو/ بملك الثوره شارع/الى عنوانه وتعديل عموميه وتوريدات متكامله عمزميه مقاوالت ومكتب

 المحل هذا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عبدالموجود فؤاد كريمه -  32

 قنديل احمد محمد امانى/ بملك الضهرية قرية مدخل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالرحيم احمد ابراهيم -  33

  النمر محمد ياسمين/ بملك االلى المخبز بجوار الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 66851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  34

 .يوسف بهنسي شهير عمرو/ بملك التورة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 66851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  35

 بهنسى شهير ورانيا الشاذلى يوسف بهنسى شهير عمرو/ بملك شنديد شبراخيت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شويل محمد خميس محمد -  36

  خفاجى بدوى عبدالحميد السيد/ بملك - الثوره شارع من ابوخليل شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 79000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمى جمعه فوزى شعبان -  37

 .شعبان حسن هالل خالد/ بملك النقراشى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى شعبان محمد فتحى ابراهيم -  38

 محمد احمد عبدالرؤف جابر احمد/ بملك سنهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان هاشم ابو صابر حلمى محمد -  39

 العمرانيه والمجتمعات والمرافق االسكان وزاره/ بملك -المساكن شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 86608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين تهامى احمد حسين محمود - واالعالن للدعاية حسين محمود دعاية وكالة -  40

 تهامى احمد حسين/ بملك الناحية داير من الجمل يحيى شارع ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي

 حسين

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبداللطيف احمد غزال -  41

 عبدالمجيد عبداللطيف احمد هانى/ بملك الشوكة تبع الملهطانى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعجور عبدالسالم السعيد محمد سامح -  42

 ابوعجور عبدالسالم السعيد محمد سمير/ بملك المحروسه كافتيريا بجوار الزراعى االسكندريه القاهره طريق ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اسماعيل اسماعيل حسن محمود -  43

  صومع حسن محمد سكينه/ بملك - الرحمانيه جزيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادوم محمد عبده امل -  44

 سعدهللا ابراهيم هشام/ بملك الحجاز شارع والقانون الشريعه بجوار9 الزهور كتات عزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قادوم محمد عبده امل)  للمقاوالت االمل -  45

 سعدهللا ابراهيم هشام/ بملك الحجاز شارع والقانون الشريعه بجوار9 الزهور كتات عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20191105 تاريخ وفي 86611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الماحى -الماحى عبدالحميد محمد جالل احمد -  46

  الماحى محمد جالل محمود/ بملك - قبلى السوالم قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر على سمير حسن -  47

 الزهيرى محمود محمد نادية/ بملك الدينى المعهد شارع من متفرع هللا جاب شارع شبرا ،

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  48

 عبيد محمد ابراهيم محمد/ بملك نديبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى احمد السيد على بسنت -  49

 المغربى السيد امين احمد/ بملك - الجديده المنشية - الغربى االدكاوية ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل اسماعيل عبدالعليم احمد -  50

 حسن ابراهيم احمد اكرام/ بملك سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى ابراهيم سعيد محمد -  51

 السيد عبدالمجيد فاروق رمضان/ بملك شبرا المقريزى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 60265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالعزيز كامل ياسر -  52

 عبدالكريم سليمان نعمه/  بملك المهني التدريب بجوار الجمهوريه شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادوم محمد عبده امل -  53

 الحجاز شارع والقانون الشريعه بجوار(  الزهور)  كتات عزبة كائن مقاوالت مكتب اخر رئيسى محل افتتاح -1( ب) ،:   الـتأشير

 57038 تابع برقم وقيد 6923 برقم اودع سعدهللا ابراهيم هشام/ بملك بدمنهور

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم عبداللطيف فاطمه -  54

 دمنهور ومدينة مركز رئاسة/  بملك -بالقلعة الحبشى محمود شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 83897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ احمد السعيد خميس اشرقت -  55

 نافع خليفه محروس احمد/ بملك الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح على محمد ابراهيم -  56

 الصابر محمد الشرنوبى حافظ/ بملك شرنوب ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح محمد ابراهيم هانم -  57

 غراب عبدالفتاح محمد احمد/ بملك الحجناية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 75975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عسران شاهين امارة -  58

/ بملك فراولو شارع الحضرى برج البارود ايتاى مركز كائن نسيجيه منتجات تشغيل اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 75975 تابع برقم وقيد 6948 برقم اودع الحضرى محمد بسيونى جمعه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 75975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عسران شاهين اماره -  59

 الحضرى محمد بسيونى جمعه/ بملك فراولو شارع الحضرى برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 67652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور الماس عبدالحميد رفعت -  60

 هنداوى محمد عبدالحليم مجده/ بملك مستناد ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 67652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور الماس عبدالحميد رفعت -  61

 محمد عبدالحليم مجده/ بملك شبراخيت مركز - مستناد كائن اخشاب بيع اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف

 67652 تابع برقم وقيد 6957 برقم اودع هنداوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مهدى رانيا -  62

  عبدهللا خضر محمد رفاعى محمد/  بملك العنب نكال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل فرجانى عبدالعاطى محمد -  63

  سكران يوسف طلب عالء/ بملك الشرطة مركز امام الجمهورية ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالعظيم اسماعيل -  64

 حماد على محمد حسن رضا/ بملك الدينى المعهد شارع من المتفرع 20 شارع عبدالصمد شارع شبرا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوسه عبدالحميد على مسعد احمد -  65

 حلوسه عبدالحميد على مسعد/ بملك المجد عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى ابراهيم حسن صالح -  66

 عبدالنبى ابراهيم حسن/ بملك سكنيده تبع الحوفى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مرجان محمد اسماء -  67

 القط عطا على محمود/ بملك شرنوب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نواطير رشوان عبدالستار عزيزة -  68

 فرحات رشاد رشدى/ بملك خالد صفط عسكر كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 86618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم محروس هيثم -  69

  صالح محمد ابراهيم محروس/ بملك القصر طورنو عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد احمد سيد فؤاد زاهر سهير -  70

 الشرباجى احمد سمير/ بملك كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان محمد رضامحمد -  71

 غراب امين حسنى نجفه/ بملك ابودره بك عثمان عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 77691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه محمد فهمى محمد محمد ايمن -  72

 رزه  فهمى محمد محمد احمد/ بملك الثورة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه مصطفى فرحات هداية -  73

 مصطفى انور يحيى صبحى/ بملك راغب منشية جماع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 62409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدالرحمن الديب محمد -  74

  دسوقى على مبروك سامية/ بملك الهوانم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 55464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد محمود امل -  75

  مشرف عبدهللا جالل مشرف/  بملك على الشيخ لجمعيه التابع عرفان كوبري بجوار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 55464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  االشراف) عماره محمد محمود أمل -  76

  مشرف عبدهللا جالل مشرف/  بملك على الشيخ لجمعيه التابع عرفان كوبري بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيدال رمضان محمد محمود -  77

 الشريف على محمد غاده/ بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد حسن ابراهيم -  78

 الصيفى يوسف احمد حسن/ بملك شبراريس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح السيد عبدالفتاح السيد -  79

 عامر بسيونى اسماعيل بدرية/ بملك االعتماد مسجد خلف امليط طريق الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 83095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف عثمان حافظ يامن -  80

 يوسف عثمان رمضان صفاء/ بملك الفتح مسجد امام رمسيس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال ابراهيم عادل محمد -  81

  محمد ندا بالل ورده/ بملك االبعادية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف ابراهيم احمد محمود -  82

 فايد عبدالباقى سعيد سمير/ بملك قراقص ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 62409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدالرحمن الديب محمد -  83

 برقم وقيد 7039 برقم اودع دسوقى على مبروك ساميه/بملك البارود ايتاى مركز الهوان كائن بلدى مخبز فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 62409 تابع

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 84179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى دمحم حسن رضا احمد -  84

 عبدالونيس فرج/ بملك ابوالمطامير ثروت التله عزبة كائن مواشى حظيرة اخر رئيسى محل افتتاح - 2( ب) ،:   الـتأشير وصف

  عبدالجليل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين سالمه -  85

 الطالب/ بملك البارود ايتاى - الدرمليه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 85368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عبدالغفار صبحى مها -  86

 البحيرى حسنى كامل كمال/ بملك الدلنجات موقف - الغرب بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواحلى عوض مسعد محمد -  87

 صقر على منصور هانى/ بملك زنفير مساكن خلف ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنباع محمد محمود عبدالمنعم رفيق حماده -  88

 درويش محمد فتحى محمد/ بملك عاشور شارع من متفرع عمير بن مصعب شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمود حنفى على -  89

 عبدالشافى حسن محمد محمد/ بملك الدر شجرة ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى برهام الجيوشى برهام هشام -  90

 محمود احمد محمد اشرف/ بملك الشعرواى قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغيدى محمود احمد محمد اشرف -  91

 برهام الجيوشى برهام هشام/ بملك الشعراوى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حسين رحيم يسرى عزه -  92

 موسى احمد محمد السيد جمعه/ بملك 2 مدخل 63 عمارة الزهور حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعدى عوض عبدالباسط سامح -  93

 على بيومى على احمد/ بملك دمنهور ابوالمطامير طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 83987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب زكريا سعيد محمود -  94

  الهنداوى صبرى محمد/ بملك الدلنجات مركز المسين كائن زيوت وبيع تغيير اخر رئيسى محل افتتاح -2( ب) ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا طاهر عوض محمود -  95

  عبدهللا طاهر عوض/ بملك الشعراوى قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 82682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد عيد منى -  96

 اودع المغربى عبداللطيف على/ بملم سالمه منشيه - دمنهور مركز كائن بقاله اخر رئيسى محل افتتاح - 12( ب)  ،:   الـتأشير

 82682 تابع برقم وقيد 7004 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغنى السيد نزيهه -  97

 المسيرى السيد على محمد/ بملك الحمامية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على رابحه -  98

 عبدالهادى عوض عادل/ بملك بورسعيد شارع من متفرع الحرية شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش شحاته علوانى رمضان احمد -  99

 شحاته علوانى رمضان/ بملك رمسيس ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد شعبان محمد -  100

 الشريف عبدالمنعم سميرة/ بملك المسيرى اربجو بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 82682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد عيد منى -  101

 المغربى عبداللطيف على محمد/ بملك الشريعه بجوار الكالف - سالمه منشية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل عبدالجواد احمد عادل -  102

 الطويل عبدالجواد احمد هانى/ بملك قراقص ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواجه محمد ابراهيم جابر هشام -  103

 عواجه محمد ابراهيم جابر/ بملك الشعراوى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد احمد سامى -  104

 يوسف اسماعيل السيد صبحى/ بملك سالم احمد ش ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالحليم حسين مصطفى حسين -  105

 المزين محمد محمود محمد/ بملك المسعده طريق الحسنية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمه على عبدالحميد محمد -  106

  سرور عبدالباقى شارع عيد جامع بجوار ابوالريش - سعد عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخرادلى السيد اسماعيل جمعه -  107

 الخرادلى السيد اسماعيل السيد/ بملك القصر ليديا ،:   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

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالحليم حسين مصطفى نحسي -  108

 محمد/ بملك المسعده طريق الحسنية المحموديه كائن البان معمل اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 86213 تابع برقم وقيد 7086 برقم اودع المزين محمد محمود

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد زيد -  109

 الفقى عبدالرحمن محمد محمد عبدالعظيم/ بملك جنبواى قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد زيد -  110

 الخ 000وتصدير استيراد ليصبح 73933 تابع برقم والمقيد 2396 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 المحل هذا الغاء مع حسين حسين محمد حسين/ بملك السالم شارع نهاية الحرية دمنهورمنشية/ ليصبح عنوانه وتعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد زيد -  111

 73933 تابع برقم والمقيد 5039 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  112

 الفقى عبدالرحمن محمد محمد عبدالعظيم/ بملك جنبواى قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  113

 تابع برقم والمقيد 2396 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 محمد حسين/ بملك السالم شارع نهاية الحرية دمنهورمنشية/ ليصبح عنوانه وتعديل الخ 000وتصدير استيراد ليصبح 73933

 المحل هذا الغاء مع حسين حسين

 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  114

 73933 تابع برقم والمقيد 5039 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى رفاعى محمد ابراهيم احمد -  115

 على محمد خالد احمد/ بملك العلوى الكوبرى نزله ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالرحمن محمد محمد زيد -  116

 الفقى عبدالرحمن محمد محمد عبدالعظيم/  بملك جنبواى قرية ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 73933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  117

 الفقى عبدالرحمن محمد محمد عبدالعظيم/  بملك جنبواى قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 85752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالعاطى جابر -  118

 نسليما مرشدي شوقي سميح/ بملك االبراهيميه المنشيه قرية ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار حسن ابوالفتوح احمد -  119

 محمد عبدالحليم عبدالفضيل رضا/ بملك شبرا عزب خضر عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوقا عبدالمسيح سعد فايز -  120

 قمر عبدالمنعم على ابراهيم/ بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل -  121

 باشا ابراهيم اسماعيل محمد/ بملك طالب ابى بن على ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض نسيم عزت عايده -  122

 عازر هللا فرج مالك عفت/ بملك ابوحنا منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى على سمير احمد -  123

 على بسيونى سمير/ بملك المصنوعات بيع شركة خلف االنصارى شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 86655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود محمد محمود -  124

 عبدالعال محمود محمد/ بملك ديروط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد صبحى محمد -  125

 عالم احمد صبحى/ بملك مستناد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان ديلتع تم 20191113 تاريخ وفي 86663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد فؤاد ماهر احمد -  126

 عيسى محمد محمود عبدهللا/ بملك اريمون ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد رمضان عبدالفتاح محمود -  127

 جاد عبدالغنى جاد/ بملك كمال يوسف شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن نعمان محمد رانيا -  128

  هيبه عبدالحميد زكى/ بملك العام المستشفى غرب ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريطم حسانين محمد عبدالقادر محمد -  129

 ملوى عبدالمالك محمد حامد/ بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراولو عبدالعظيم فتحى محمد -  130

 بسيونى حسن حسن حسين/ بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدالقادر نشوى -  131

 ابواحمد عبدالعاطى محمد محمود/ بملك شدرشة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 84884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد السيد احمد هانى -  132

  علوان السيد عيد شحات/بملك الحبشى لطيفه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل محمد محمد مصطفى -  133

 الوكيل السيد محمد محمد/ بملك الصالح الراعى مستشفى بجوار ادمون ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجاوى ظريف عزت بيتر -  134

 جرجاوى ظريف صوفيا/ بملك رباح بن بالل شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه على صبحى احسان -  135

 ختعن الدين صالح احمد ورثة/ بملك فالقه كوبرى بعد عاشور مدشة امام بحرى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد السيد محمد هشام -  136

 هنداوى عبدالسالم تمامى/ بملك الحرية منشية بعيص ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 71381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  137

 جواد وحاليا سابقا الراهبات شارع دمنهور كائن ومثلجات ماكوالت وبيع وتحضير استيشن بالى نشاطه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 71381تابع برقم وقيد7119برقم اودع الزغبى نظيم عبدالنبى السيد/ بملك هويدا صيدليه بجوار حسنى

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه محمود الزبالوى -  138

 عطيه محمود الزبالوى محمد بملك الشعراوى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 71381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  139

  الزغبى نظيم عبدالغنى السيد/ بملك هويدا صيدلية بجوار حسنى جواد وحاليا سابقا الراهبات شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 79355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى حامد على ايمن -  140

 سالم محمد حامد/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى احمد حامد هدى -  141

 الفقى محمد نحس ناصر/ بملك قابيل عزب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود زكريا محمد رضا -  142

 مبروك يوسف محمد فاطمه/ بملك النصر كوم - المغازى منشية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد سمير ابراهيم -  143

 شلبى زايد عبدالحميد شحاته/ بملك الفكرية شارع من متفرع دندان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم مصطفى خميس احمد -  144

 المسيرى احمد عبدالعزيز سامح/ بملك الصفوه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه سعد خالد كريم -  145

 جمعه محمد سعد خالد/ بملك المقريزى ش الترعه جسر شبرا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 69118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا عبدالوهاب محمد احمد -  146

 جويلى حسن محمد/ بملك الشاذلى عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 69118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا عبدالوهاب محمد احمد -  147

/ بملك 9 بوابه امام العمومى دمنهور موقف شارع بدمنهور كائن وتصدير استيراد اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 69118 تابع برقم وقيد 7149 برقم اودع مغازى عبدالحميد حسنى

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبداللطيف احمد غزال -  148

 عبداللطيف احمد ممتاز/ بملك الشوكه تبع الملهطانى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 78427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوانى حسن عبدالعاطى حسن اسالم -  149

 فايد ايوب لبيب عريان/ بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناعى عطية محمد حامد -  150

 حربى عبدهللا سلطان شعبان/ بملك الوكيل منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد جابر سومية -  151

 عيد حسن محمد محمد خديجه/ بملك الضهريه_  الضهريه جزيره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى حيدر محمد حياه -  152

 سليمان محمد بسيونى عبدالحميد/ بملك المصرى عمارة خلف - الكوادى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناموس مبروك كامل محمد سهام -  153

 ناموس مندوه عماد/  بملك معنيا قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبدالعليم محمد -  154

 سالمه ابراهيم محمد هبه/ بملك سكنيده عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد منيسى حمدى -  155

 عمران محمد منيسى كرم/ بملك البهى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب حماده شعبان فيفى -  156

 عثمان عبدالحميد محمد اشرف/بملك الحمامية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر رزق احمد سحر -  157

 محمد محمد منصوره/ بملك البوص ترعة ش الحرية منشية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور محمد هللا فتح منصور -  158

  برغش سامى محمد باسم باسم بركات برج الشاذلى عبدالسالم ش من ابوغزاله المشير ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 84314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد طه احمد صبحى فاتن -  159

 جغمان محمد مبروك حمدى/ بملك البارود ايتاي-معنيا ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 86681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان عبدالسالم محمد منصور محمد -  160

 عتمان عبدالسالم محمد منصور/ بملك دينار ام دسونس ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 86672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد على منسى ابرهيم - والتوريدات للنقل المنسى -  161

  عدس ابراهيم قطب محمد/ بملك الجديد الكوبرى امام غزال زاوية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 76153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد يوسف محمد يوسف -  162

 الحلوانى على هللا فتح/ بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 69118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا عبدالوهاب محمد احمد -  163

   رجب مغازى عبدالحميد حسنى/ بملك 9 بوابة امام دمنهور موقف شارع شبرا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 85332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عبدالحميد عبدهللا وجيه -  164

 محمد حسين عبدالحميد عبدهللا/ بملك فاضل اثريات ابوحسين عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 83231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد عمر اسامه -  165

 الليثى حسين محمد عادل/ بملك - الروضه شارع من طىالبواس شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 73660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل محمد -  166

 عماره احمد محمود يوسف محمود/  بملك منصور بنى منية ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 79231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حموده عبدالعظيم اسماعيل) واالكسسوار االلوميتال لتجاره حموده -  167

/ بملك - الدينى المعهد شارع من المتفرع 20 شارع عبدالصمد شارع - شبرا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117

 حماد على محمد حسن رضا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 79231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده العظيم عبد اسماعيل -  168

 حماد على محمد حسن رضا/ بملك - الدينى المعهد شارع من المتفرع 20 شارع عبدالصمد شارع - شبرا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 86689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شفيق محمد عادل -  169

 النجار شفيق العدلى حماده/ بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 83231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد عمر اسامه -  170

/ بملك شبرا الروضه البواسطى شارع بدمنهور كائن منظفات وتجارة وتغليف تعبئه اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 83231 تابع برقم وقيد 7196 برقم اودع الليثى حسين محمد عادل

 العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 86685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب هللا عوض عبدالمقصود محمد -  171

 قاسم محمد عاطف/ بملك بالعن نكال ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 86686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود عبدالسميع محمود -  172

 الحربى محمد رفعت/ بملك رياض عبدالمنعم ش من الحمد ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 86688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالفتاح عبدالنبى هانم -  173

 عطية عبدالفتاح عبدالنبى/ بملك لقانه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 86684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل هللا رزق جرجس بدر -  174

 قاسم موسى هناء/ بملك االخضر الكوم القديمه المحطه ،:   الـتأشير وصف



 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 20191117 تاريخ وفي 86687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر ابراهيم رمضان مروه -  175

 الدين بدر ابراهيم رمضان ماهر/ بملك حفص ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغرتى مصطفى احمد سمير محمود -  176

 مشرف محمد منى/ بملك المعلمين نادى امام المدارس ش ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 72200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود ابراهيم الدين حسام -  177

 الخراشى حنفى محمد/ بملك غربال منشأة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر على ابراهيم محمود سهير -  178

  عامر السيد ابراهيم السيد/ بملك موسى شارع خلف اوجينى تقسيم شبرا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 71381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  179

  الزغبى نظيم عبدالنبى السيد/ بملك هويدا صيدليه بجوار حسنى جواد وحاليا سابقا الراهبات شارع دمنهور  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 71381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  180

 خيرى اوالد/ ملك الحبروك محمود شارع/ ليصبح 71381 تابع برقم والمقيد 7119 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 المحل هذا الغاء مع ستيشن بالى/ الى نشاط وتعديل عبدالسالم عبدالوهاب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى سعد رجب صالح -  181

 سعد رمضان فاطمه/ بملك حنا بشارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 72466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم ابراهيم سعد حنان -  182

 مع قطن  بذرة معصرة/   ليصبح 72466 تابع برقم والمقيد 3785 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 المحل هذا الغاء

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالرحمن محمد محمد الغفار عبد -  183

 عالمه فهيم ممدوح عماد/ بملك االدوية مخزن خلف حارس عطية شارع 7 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالصمد عبدالمنعم السيد محمد -  184

 محمد ذكى عبدالمجيد/ بملك بركات مسجد بجوار - نوح منشية - العتال منشية ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى حامد حسين حامد -  185

 برقم اودع. الدين شرف بسيوني رفعت احمد/ بملك. المحمودية_ ديروط/ بعنوان كائن نجارة ورشة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 86100 تابع برقم وقيد 8239

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالعال ابراهيم محمد -  186

 عبدهللا محمد فوزى شكرى/ بملك االبعادية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 72200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود ابراهيم الدين حسام -  187

 دمنهور مركز غربال منشأة كائن زراعيه ومخلفات ومخصبات اسمده تجارة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب)  ،:   الـتأشير وصف

 72200 تابع برقم وقيد 7236 برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش فتحى محمد احمد -  188

 شيبه مصطفى سمير محمد/ بملك شيبه عزبة االمل شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يقطين محمد محمد خليل رفعت -  189

 ايوب عرفه جماالت/ بملك التقوى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال طايل عبدالمقصود فايز امانى -  190

  الحناوى عبداللطيف هللا فرج عبداللطيف/ بملك عوانه كفر ،:   الـتأشير وصف



 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,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 86100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى حامد حسين حامد -  191

 الدين شرف بسيونى رفعت احمد/ بملك ديروط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار محمد عبدالغنى ابراهيم ايمان -  192

 قطب سالم فايزة/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مخلص هناء -  193

 ابراهيم على ابراهيم احمد/ بملك طالب ابى بن على شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف حسن على محمد -  194

 حسن شريف حسن على/ بملك االتوبيس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 84734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد محمود نعمه -  195

 عبداللطيف عوض عماد/ بملك البارود ايتاى مركز مساعد كفر  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 84734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد محمود نعمه -  196

 محمود ورثة/ بملك التوفيقية الكوم عزبة/ ليصبح 84734 تابع برقم والمقيد 4004 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الفرع هذا الغاء مع عويس محمد

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر سالم ابراهيم عادل محمد -  197

 شاهين احمد عمار/ بملك الزراعيه الجمعيه ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عوض عيد محمد -  198

 يونس محمد حسن نازك/ بملك الشرب مياه شركة جراج بجوار الجيش شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودن بدوى ابراهيم عبداللطيف فايزه -  199

 عطوه على فوزى فتحى/ بملك خالد صفط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيشه ابو بسيونى احمد عاطف راضى -  200

 ابوعيشه بسيونى احمد عاطف/  بملك عيشه ابو شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد عبدالعال حمدى خالد -  201

 فراولو قطب بسيونى منصور/ بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكين عبدالسالم عوض عبدالسالم -  202

 عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد رضا/ بملك الوسطانى الحداد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رجب رباب/ د صيدلية -  203

 محمد عبدهللا عبدهللا وليد/ بملك السوق شارع ديروط قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القونى فرج عمرى جمعه مروه -  204

 صقر على منصور صبري/  بملك الزراعيه الجمعيه شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار على ابراهيم محمود محمود -  205

 النجار ابراهيم محمود/ بملك الضهريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد محمد شعبان -  206

 البحيرى سعد سعيد/  بملك ديروط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 65617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفي عبدالوهاب ماهر -  207

 حسن عبدالعظيم محمد/ بملك االصالح عماره المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 65617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفي عبدالوهاب ماهر -  208

 65617 تابع برقم والمقيد 465 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جمال محمد -  209

 يونس ابراهيم محمد جمال/ بملك المشرقى عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالسالم محمود مانىا -  210

 الصباغ احمد عبدالعزيز/ بملك القبلى الشيخه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رباب/ د صيدلية -  211

 بديروط الخيرية الجمعية/ بملك االعدادية المدرسة بجوار ديروط قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 86702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رباب/ د صيدلية -  212

 محمد عبدهللا عبدهللا وليد/ بملك السوق شارع ديروط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى خليل فتحى دسوقى المعتصم -  213

 دعبيس على محمد هاله/ بملك عفان ابن عثمان ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 79213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمود نورا -  214

 عطيه محمود محمد ايمن محمد/ بملك اشليمه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشرتى سليمان كامل احمد كامل -  215

 عرفه السيد متولي مديحه/  بملك زبيده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 78365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عيسى شعبان -  216

 شارع من متفرع الباز فاروق شارع كائن واسماك ودواجن مجمده لحوم بيع اخر رئيسى محل افتتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 78365 تابع برقمك وقيد 7275 برقم اودع السحرتى محمد متولى هشام/ بملك البارود ايتاى - المهنى التدريب

 تم 20191120 تاريخ وفي 86715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنشورى عبدالرؤف عبدالعزيز عبدالحليم ايمان -  217

 سارى مصطفى امين مصباح اسالم/ بملك زبيده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب عوض محمود محمد مودمح -  218

 عبدهللا نعيمه - فراج حفناوى عبدهللا احسان - فراج حفناوى عبدهللا سعد محمد/ بملك عبده محمد االمام ش20 ،:   الـتأشير وصف

 فراج حفناوى عبدهللا فاطمه -فراج حفناوى عبدهللا سعدج سارة - فراج حفناوى عبدهللا فوقية - فراج حفناوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 52316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى على قطب صفاء -  219

/ بملك المغطى الصرف خلف الشاذلى عبدالسالم شارع من ابوبكرالصديق شارع بدمنهور كائن صيدليه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 52316 تابع برقم وقيد 7300 برقم اودع فراج محمد اسماعيل محمد

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 52316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الرفاعى على قطب صفاء)الرفاعى صيدلية -  220

 الصرف خلف الشاذلى عبدالسالم شارع من ابوبكرالصديق شارع بدمنهور كائن صيدليه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 52316 تابع برقم وقيد 7300 برقم اودع فراج محمد اسماعيل محمد/ بملك المغطى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 78365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عيسى شعبان -  221

 السحرتى محمد متولى هشام/ بملك المهنى التدريب شارع من الباز فاروق شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 79787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش عبدالعليم حمدى محمد -  222

  عبدالعزيز عوض صبري محمد/ بملك العلوي الكوبري بجوار االيمان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 80952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النن نعمة عبدالهادى راغب -  223

 نعمه عبدالهادى ابراهيم/ بملك زبيده ،:   الـتأشير



 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

 العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهد عبدالتواب محمود محمد محمود -  224

 عبدالغنى احمد سيد هناء/ بملك زبيده ،:   الـتأشير وصف, 

 وفي 86721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالنبى عبدالباسط عبدالنبى محمود) للرحالت عبدالباسط عبدالنبى محمود -  225

  قريطم عبدالحميد السيد عمرو/بملك الواق كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 52316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى قطب صفاء/ د صيدلية -  226

 فراج محمد اسماعيل محمد/ بملك المغطى الصرف خلف الشاذلى عبدالسالم ش من الصديق ابوبكر ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح اسماعيل السعداوى نصر -  227

 عبدالجليل عبدالحفيظ علوانى/ بملك ابوالشقاف الحاجر - الشوكه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر ابراهيم احمد جالل محمد -  228

 النمر ابراهيم احمد جالل/ بملك االنعام ششت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 86718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالفتاح نادر سالم -  229

 شرف ابراهيم محمد عمر/ بملك زبيده ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 86726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عبدالجواد عثمان جميل -  230

 عبدالجليل بريك فتحى اشرف/ بملك الجديد الموقف الرونى شارع الفاروق برج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 85384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد عبدالمنعم محمد وافى -  231

 عموميه مقاوالت/ ليصبح 85384 تابع برقم والمقيد 6307 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 86724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر محمود يوسف ايمان -  232

 حموده خليل محمد ياسر/ بملك حاتم ابن ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 86725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عادل وهبة عادل -  233

 غزاوى محمود محمد مصطفى/ بملك شبرا النخل ارض شارع 6 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 80970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هانى سعد محمد سعد -  234

 برقم اودع هانى سعد محمد احمد/ بملك المحموديه - السعيد منية كائن مطاعم ادارة اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب) ،:   الـتأشير

 80970 تابع برقم وقيد 7304

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 80970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هانى سعد محمد سعد -  235

 هانى سعد محمد احمد/ بملك السعيد منية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 86728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى رحومه سالم محمد -  236

 جويلى سعيد رحومه سالم/ بملك المدنى السجل بجوار عنبر ع ،:   أشيرالـت

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 86729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر احمد محمد محمد - للمقاوالت بدر -  237

  بدر احمد محمد احمد/ بملك االبعادية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 86727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى على جمال محمد -  238

 رفاعى احمد على جمال/ بملك القهوجية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القديم ابراهيم على جمال ايه -  239

 البيومى عبدالعزيز سعيد احمد/  بملك مجاهد سيدى شارع 725 بالعقار 6 رقم محل االرضى الدور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار المجيد عبد السيد صبحى محمد -  240

 عمار المجيد عبد السيد صبحى/  بملك الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف, 



 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

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمجيد عبدالحميد عيد هاشم -  241

 جمعه عبدالحميد زينب/ بملك - بسنتواى عزب - البحريه العقارى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيضان حامد منصور احمد -  242

 .10/7 ابيس بك محرم بالعنوان كائن آلي نصف مخبز اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش احمد عبدالعزيز عالء عبدالعزيز -  243

 على احمد محمود نفيسه/ بملك الخوالد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  244

 محمد عبدالعزيز/ بملك المعلمين نادى اربجو المحموديه مركز كائن بقاله اخر رئيسى محل افتتاح - 1( ب)  ،:   الـتأشير وصف, 

 86467 تابع برقم وقيد 7331 برقم اودع السروجى عبدالعزيز

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 81158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على محمد احمد هانى -  245

 محمود صابر/ بملك االنصاري شارع دمنهور بالعنوان كائن المياه وفالتر التكيفات تجارة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 81158 تابع برقم وقيد 7329 رقم بايداع وذلك عصر عبدالعزيز

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسين فوزى السيد -  246

  عقده خليل مصطفى احمد/ بملك - اخوان حمدى بجوار عبدهللا ابو شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر حسن احمد حسن محمد -  247

 ابوبكر حسن احمد حسن/ بملك عقبة سيدى ابوبكر عزبة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  248

 السروجى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ بملك المعلمين عمارة بجوار ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 86737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان عبدالقادر عبدالعظيم طارق - العامة للمقاوالت الدار -  249

 سعفان عبدهللا محمد سهير/ بملك الشاذلى عبدالسالم شارع من متفرع 26 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191124

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 81158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على محمد احمد هانى -  250

 عصر عبدالعزيز محمود صابر/ بملك االنصارى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى على محمد احمد اكرامى -  251

 سالم شبل محمد عبدالحليم/ بملك النصر منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى محمد بهنسى على -  252

 ناموس اسماعيل مندوه عاطف/  بملك - قمر طحين ماكينه امام البارودى سامى محمود 16 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نحله شعبان محمد سامح -  253

 البحراوى ابراهيم المنصور عبدهللا/ بملك بونسوار برج الروضه شارع 5 رقم محل40 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 86732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا عبدالسالم فتحى مجدى -  254

 الديب ابراهيم احمد ورثة/ بملك ابوالريش - الموازين شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت محمد على محمد احمد -  255

 بخيت محمد على محمد/ بملك الضهرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم قاسم عبدالمنعم بستانى -  256

 الوكيل محمد عبده فرحان/ بملك سمخراط قرية مجلس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحوسه حسن زغلول ماهر -  257

 حوسه ابو زغلول ماهر محمد/ بملك عقبة سيدى المروحه ةعزب ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضلول حسن ابوالعزم حسين احمد -  258

 حسن ابوالعزم حسين محمد/ بملك الدكتور عزبة - حفص ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم على حسنى عبدالحميد نشوه -  259

  محمد دسوقى عبده جابر - بدر محمد محمود منى/ بملك البريد مكتب خلف امليط كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد محمود محمد نهال -  260

 مسعود محمد محمود محمد/ بملك موسى بنى منية مسعود عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 53461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالبصير محمد احمد -  261

  عثمان عبدالبصير محمد احمد/ بملك فيصل بنك امام عبدالكريم محمد الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد على سعيد احمد -  262

  يوسف عبدالحميد السيد الشحات/ بملك - عزبةالهباب - االنشا نظارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطل محمد يحى عادل محمد -  263

 ابراهيم عبدالعزيز رجاء/ بملك رمسيس قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيوه طاهر مراجى صالح -  264

 على عبدالكريم يسرية/ بملك ابوالشقاف - ابوشاهين عزبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشدى محمد عبدالمنعم رمزى محمد -  265

 احمد كمال محمد/ بملك الرشيدية ترعة ش ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرفور عبدالفتاح عزالدين محمد -  266

 الجندى سعد عبدالباسط بملك طاهر ش 19 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 86742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل قاسم عبدالجيد محمد -  267

 نوح محمد ابراهيم حماده/ بملك العمرية تبع جبارس كوبرى طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 86758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه محمود على ياسر -  268

  رشاد محمد نبيله/ بملك - البط جزيره مساكن البطاط ورشه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 86760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم ابراهيم السيد -  269

  اللطيف عبد محمد عصام/  بملك -الشرط نادى امام زغلولة عمارة السجن شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 86754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر محمد حسن وليد -  270

 محمد عبدالنبى راضى بملك البشالوى شارع 7 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 86755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمراوى محمد عبدهللا جمعه -  271

  بدر عطيه خيرى منال/ بملك - البكوات ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 82798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد احمد شعبان شرين -  272

 الديب محمود عبدالجليل/  بملك رمسيس شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 86757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دميان ابراهيم رزق عاطف رزق -  273

 سعد عبده سعد نجاح/ بملك - عبدالناصر جمال شارع من متفرع الزمرانى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 82798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد احمد شعبان شرين -  274

 برقم اودع. الديب محمود الجليل عبد/ بملك البارود ايتاي رمسيس بالعنوان كائن منزلية ادوات فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 .82798 تابع برقم وقيد 7429



 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

 تم 20191126 تاريخ وفي 86756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى عبدالخالق عبدالوهاب السعيد عبدالسالم -  275

 البدرشينى على رجب محمد/ بملك - الدفراوى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 86759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا الحميد عبد الفتاح عبد نوال -  276

 الخويسكى صالح شكر صالح/  بملك قيس محله ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى مجاور محمد محمود على -  277

 مرعى مجاور محمد محمود محمد/ بملك خلف كوبرى بجوار ابوالمطامير دمنهور طريق ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين علي المصرى علي عزيز احمد -  278

 االرنؤودي نورالدين علي يحي/ بملك سابقا الكومسيون شارع 14 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد -  279

 بدر خليفه شوقى السيد هناء/ بملك ارالغف العزيز شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالحذية الجاهزه المالبس لتجارة النظامى - النظامى عبدالعاطى بسيونى عبدالعاطى -  280

 عبدالعاطى بسيونى/ بملك المشترك عزبة البحرى الحداد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86767

 النظامى بسيونى

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل كامل فوزى اسماء/ د صيدلية -  281

 الصعيدى احمد كمال هيام/ بملك فهمى عبدالواحد ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد جمعه سعيد -  282

 عمر مصطفى محمد جمعه/ بملك اريمون سندرينا تبع المائه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دودار ابراهيم على مصطفى -  283

 الدفراوى فتحى حسين/ بملك - افالقه الدين محى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم احمد محمد السيد -  284

 غانم احمد محمد احمد/ بملك الريش ابو الموازين شارع 2 العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم مصطفى -  285

 حسن ابراهيم حسن ابراهيم/ بملك الصاغه من الزهراء فاطمه عمارة يوليو 23 ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاروق عبدالهادي محمد محمد حامد -  286

 عبدهللا عبدالمجيد رحاب/بملك شبرا الشاذلي السالم عبد شارع من الناقه جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 83939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعو عطية السيد عبدربه حماده -  287

 عطيه السيد عبدربه عمرو/ بملك الصفاصيف تبع فاضل عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البندراوى محمد عبدالعزيز هشام -  288

  السماحى شعبان عبدالمولى/ بملك - الشاذلى عبدالسالم شارع من متفرع - جاد مطعم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالفتاح محمد حوريه -  289

  ابوعجور محمد عبدالعليم احمد/ بملك - ابوسعيد عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى الغنى عبد حسن خالد -  290

 ملكه- 3 رقم محل المهنى التدريب مركز امام الطفل رعاية شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكريا عبدالهادى سمير احمد -  291

 عيسى احمد ناجى محمد/ بملك البحر شارع ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباتى احمد فوزى شرين -  292

 عبدالقوى سلمان مختار محمد/ بملك الصحابه مسجد بجوار الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالشافى رفعت اسالم -  293

 احمد سيد عبدالشافى رفعت/ بملك السوق شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191127 تاريخ وفي 86766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هللا جاد اسماك) هللا جاد على السيد سالمه حمدى -  294

 عبدالمنعم احمد كارم - هللا جاد السيد سالمه خالد/ بملك - شبرا سيناء طور شارع 63 العقار ،:   تأشيرالـ وصف,  العنوان تعديل

 طاحون ابو

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب العزيز عبد على سامح -  295

 حبيب عبدالعزيز على/ بملك - الحبشى منشأه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حسن محمد على -  296

 قلقبله اسماعيل محمد حامد/  بملك - الروضه شارع من الدفراوى شارع96 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 86783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورفاعى رزق حربى احمد -  297

  سلمان محمود محمد/بملك الزراعى الطريق النظرى الكليات مجمع شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 86782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رافع محمد منصور عبدالفتاح ياسر -  298

  رافع محمد منصور عبدالفتاح/بملك غزال زاوية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 86786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالمنعم عبدهللا الدين جمال -  299

 فضلى احمد محمد احمد/ بملك الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 82075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناقورى عبدالعزيز احمد وليد -  300

 سعد كامل الشحات/ بملك االعالم مركز خلف مظهر ابراهيم شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 82075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الناقورى عبدالعزيز احمد وليد)  العازله المواد لتجارة الوليد -  301

 سعد كامل الشحات/ بملك االعالم مركز خلف مظهر ابراهيم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 86781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن محمود شوقي -  302

 ابوزيد نعيم شحاته السيد/  بملك االجتماعي النادي شارع 17 العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 86780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد مصطفى احمد شعبان -  303

 ابوزيد مصطفى احمد شعبان/بملك سماديس نظارة ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20191102 تاريخ وفي 84018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  1

 ثقيل نقل غيار قطع بيع:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 73139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل اسماعيل على عبدالعال مصطفى -  2

 بالداخل عماله وتوريدات اتصاالت شبكات وتوريدات متكاملة عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 74932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو العزيز عبد مرعى رياض -  3

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه البسم:  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

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 66851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  4

 .عمومية وتوريدات متكاملة عمومية مقاوالت ومكتب وتصدير استيراد مكتب/ الى تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 66851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى يوسف بهنسى شهير شريف -  5

 .سيارات وخدمة سيارات تموين محطة:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيصل عبدهللا فاروق عبدهللا -  6

 وتوريداتها عموميه مقاوالت:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 76020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى على محمد تامر -  7

 وخضروات مجمده لحوم وبيع التصدير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 75975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عسران شاهين امارة -  8

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس بيع:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 83095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف عثمان حافظ يامن -  9

 والرحالت مصر داخل وفرديه جماعيه رحالت وتنظيم باالتوبيسات االفراد لنقل البريه النقل وسائل وتشغيل رحالت مكتب:  التأشير

 وحجز االمتعه ونقل وتيسير الفنادق وحجز الطيران تذاكر عدا فيما السفر تذاكر وصرف وبيع والنقابات الجامعات لطلبة الترفيهيه

 المختلفه النقل وسائل على االماكن

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 47116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنوفى عبداللطيف مصطفى -  10

 االطارات واصالح نفخ:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 77691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه محمد فهمى محمد محمد ايمن -  11

 االنترنت عدا فيما كهربائيه اجهزه محل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 82354   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، عوض رياض دمين ابراهيم -  12

 بناء مواد وتوريدات:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمد كامل محمود عبدالحكيم -  13

 خيش نسيجيه منتجات وتشغيل خيش توريد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 85652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم فتحى احمد محمد -  14

 عامة مقاوالت مكتب

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 85368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عبدالغفار صبحى مها -  15

 ومفروشات مراتب:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 85976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدالسالم فريد ايناس -  16

 بتروليه وخدمات:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 73933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالرحمن محمد محمد زيد -  17

 واللوائح للقوانين طبقا 36 فقرة 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا ما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد:  التأشير وصف

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة - لذلك المنظمة

 تاريخ وفي 73933   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ،(  الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  18

 6 والمجموعه 19 المجموعه عدا ما السلعية المجموعات جميع وتصدير استيراد:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة - لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا 36 فقرة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 73933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد زيد -  19

 غذائيه مواد تعبئه:  التأشير



 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

 تاريخ وفي 73933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفقى الرحمن عبد محمد محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى -  20

 غذائيه مواد تعبئه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 82712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالعال سعد على اشرف -  21

 االنترنت خدمات عدا فيما منزليه وادوات كهربائيه اجهزه تجاره:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 76153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد يوسف محمد يوسف -  22

 ومجمده حيه لحوم جزاره:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 82752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حيدر عبدالمجيد اسماعيل رجب احمد -  23

 متكامله عمومية مقاوالت وتصديرو استيراد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 78792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عليوه سعيد احمد -  24

 بالداخل عماله توريد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 72466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم ابراهيم سعد حنان -  25

 ( وتخريز وغسيل تكسير)  مسترجعه P.E. T بالستيك ورقش

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 71381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  26

 استيشن بالى

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 71381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  27

 ومثلجات ماكوالت وبيع وتحضير استيشن بالى

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 65976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشيبه عبدالمنعم كمال سامي -  28

 مكتبه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 52231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه عبدالجواد السيد عبدالجواد -  29

 جزاره:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 72466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم ابراهيم سعد حنان -  30

 قطن  بذرة معصرة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 66980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد محمود -  31

 الى مخبز:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 81477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل سالم بسيونى عيد -  32

 الرومى الجبنه وتجهيز وتخزين تبريد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 69574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمايم حسن عبدالكريم -  33

 للغير فاكهه و خضر و تبريد ثالجه

,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 65413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك محمد عبدالعزيز محمد انور -  34

 زراعيه واسمده:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 77965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوى عبدالحميد سلطان برنس -  35

 المنظفات و الديكوريه المواد و الصبغات و الدهانات تجاره و تعبئه و خلط:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 58524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على عبدالناصر السيد -  36

 فقط جديدة اخشاب تجارة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 75389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اندراوس منصور سامى منصور -  37

 الشرب مياه معالجه نظم تبريد و تكييف:  التأشير



 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

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 80122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عوض عبدالحميد بشير محمد -  38

 وقشور وخاماتها واعالف حبوب تجارة:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 78854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاشف احمد محمد عبدالمجيد سنية -  39

 مراتب تصنيع:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نصر عبدالعزيز فؤاد حميده -  40

 سيارات صيانه مركز:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالمنعم عبدهللا الدين جمال -  41

 عمومية مقاوالت مكتب:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 86632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه مصطفى فرحات هداية -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القونى فرج عمرى جمعه مروه -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسين فوزى السيد -  3

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86692   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، الفقى عبدالرحمن محمد محمد الغفار عبد -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا طاهر عوض محمود -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 62409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدالرحمن الديب محمد -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال محمد احمد العربى احمد نهله -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى حيدر محمد حياه -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر حسن احمد حسن محمد -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنفلى صالح محمد هبه -  10

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر اسماعيل سعيد خميس عبدالكريم -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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 تم20191120 تاريخ وفي 86722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب عوض محمود محمد محمود -  12

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رافع محمد منصور عبدالفتاح ياسر -  13

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعجور عبدالسالم السعيد محمد سامح -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى الغنى عبد حسن خالد -  15

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البندراوى محمد عبدالعزيز هشام -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر رزق احمد سحر -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمود حنفى على -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى برهام الجيوشى برهام هشام -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نصر عبدالعزيز فؤاد حميده -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  21

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودن بدوى ابراهيم عبداللطيف فايزه -  22

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 81158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على محمد احمد هانى -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى على محمد احمد اكرامى -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 86724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر محمود يوسف ايمان -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى احمد السيد على بسنت -  26

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يقطين محمد محمد خليل رفعت -  27

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنباع محمد محمود عبدالمنعم رفيق حماده -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل اسماعيل عبدالعليم احمد -  29

 خاص: التأشير وصف



 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 تم20191121 تاريخ وفي 86728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى رحومه سالم محمد -  30

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 86729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر احمد محمد محمد - للمقاوالت بدر -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش احمد عبدالعزيز عالء عبدالعزيز -  32

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على رابحه -  33

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش شحاته علوانى رمضان احمد -  34

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 86686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود عبدالسميع محمود -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام عبدالموجود فؤاد كريمه -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباتى احمد فوزى شرين -  37

 خاص: التأشير وصف

 86608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين تهامى احمد حسين محمود - واالعالن للدعاية حسين محمود دعاية وكالة -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعجر سعد محمود يوسف ابراهيم -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخرادلى السيد اسماعيل جمعه -  40

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 86685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب هللا عوض عبدالمقصود محمد -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى سعد رجب صالح -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكريا عبدالهادى سمير احمد -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراولو عبدالعظيم فتحى محمد -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدالقادر نشوى -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالفتاح محمد حوريه -  46

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 57038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قادوم محمد عبده امل)  للمقاوالت االمل -  47

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمراوى محمد عبدهللا جمعه -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حامد حافظه -  49

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار مصطفى محمد اكرامى -  50

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رجب رباب/ د صيدلية -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 80970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هانى سعد محمد سعد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناعى عطية محمد حامد -  53

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالصمد عبدالمنعم السيد محمد -  54

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغنى السيد نزيهه -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر محمد حسن وليد -  56

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اسماعيل اسماعيل حسن محمود -  57

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 57038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادوم محمد عبده امل -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 83231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر محمد عمر اسامه -  59

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 86627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد حسن ابراهيم -  60

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح محمد ابراهيم هانم -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عوض عيد محمد -  62

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار حسن ابوالفتوح احمد -  63

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل كامل فوزى اسماء/ د صيدلية -  64

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور شحاته رجب سعد محمود -  65

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحوسه حسن زغلول ماهر -  66

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان عبدالسالم محمد منصور محمد -  67

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد الشحات -  68

 خاص: التأشير

 وفي 86721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالنبى عبدالباسط عبدالنبى محمود) للرحالت عبدالباسط عبدالنبى محمود -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ فيو 86769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد جمعه سعيد -  70

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوقا عبدالمسيح سعد فايز -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 71381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على مجدى محمد -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالعظيم اسماعيل -  73

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد شعبان محمد -  74

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالشافى رفعت اسالم -  75

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار المجيد عبد السيد صبحى محمد -  76

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 86687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر ابراهيم رمضان مروه -  77

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالغنى محمد عادل محمد -  78

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرفور عبدالفتاح عزالدين محمد -  79

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان هاشم ابو صابر حلمى محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب رباب/ د صيدلية -  81

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 86628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان محمد رضامحمد -  82

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغرتى مصطفى احمد سمير محمود -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى احمد حامد هدى -  84

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه محمود الزبالوى -  85

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191102 تاريخ وفي 84018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  86

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالسالم محمود امانى -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 86629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد احمد سيد فؤاد زاهر سهير -  88

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 86688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالفتاح عبدالنبى هانم -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم مصطفى خميس احمد -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبيوه طاهر مراجى صالح -  91

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالحليم حسين مصطفى حسين -  92

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حسن محمد على -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع عديلت تم20191103 تاريخ وفي 86589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواقدى السيد رمضان مصطفى -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمه على عبدالحميد محمد -  95

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شويل محمد خميس محمد -  96

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 86717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى خليل فتحى دسوقى المعتصم -  97

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب العزيز عبد على سامح -  98

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 86737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعفان عبدالقادر عبدالعظيم طارق - العامة للمقاوالت الدار -  99

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغيدى محمود احمد محمد اشرف -  100

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 86689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شفيق محمد عادل -  101

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم احمد محمد السيد -  102

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمود السيد السيد -  103

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدهللا فرحات عادل -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 86725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عادل وهبة عادل -  105

 خاص: التأشير

,  الشركة وعن تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبدالعليم محمد -  106

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى عبدالمنعم عبدهللا الدين جمال -  107

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع السيد محمد السيد -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالعال ابراهيم محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حسين رحيم يسرى عزه -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعدى عوض عبدالباسط سامح -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم مصطفى -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 78365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عيسى شعبان -  113

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 75975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عسران شاهين اماره -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 67652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور الماس عبدالحميد رفعت -  115

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكين عبدالسالم عوض عبدالسالم -  116

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دميان ابراهيم رزق عاطف رزق -  117

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد عبدالعال حمدى خالد -  118

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد محمود محمد نهال -  119

 خاص: التأشير وصف



 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

 الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى رفاعى محمد ابراهيم احمد -  120

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن نعمان محمد رانيا -  121

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريطم حسانين محمد عبدالقادر محمد -  122

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 82798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد احمد شعبان شرين -  123

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 86611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت الماحى -الماحى عبدالحميد محمد جالل احمد -  124

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كسبه محمد ابراهيم ماجد -  125

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمد عبدالرحيم حمد -  126

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار محمد عبدالغنى ابراهيم ايمان -  127

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 69118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا عبدالوهاب محمد احمد -  128

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالليف نصرهللا محمد/د صيدليه -  129

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل -  130

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد مخلص هناء -  131

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد مصطفى احمد شعبان -  132

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا عبدالسالم فتحى مجدى -  133

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف احمد سيد احمد سيد سعيد -  134

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 86718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالفتاح نادر سالم -  135

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى حامد حسين حامد -  136

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف ابراهيم احمد محمود -  137

 خاص: التأشير وصف



 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

 تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى عبدالخالق عبدالوهاب السعيد عبدالسالم -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى ابراهيم سعيد محمد -  139

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالحذية الجاهزه المالبس لتجارة النظامى - النظامى عبدالعاطى بسيونى عبدالعاطى -  140

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86767

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض نسيم عزت عايده -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر على هيمابرا محمود سهير -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جمال محمد -  143

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمجيد عبدالحميد عيد هاشم -  144

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد السيد محمد هشام -  145

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواجه محمد ابراهيم جابر هشام -  146

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد احمد سامى -  147

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم محروس هيثم -  148

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه محمد كامل محمود عبدالحكيم -  149

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه على صبحى احسان -  150

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالرحيم احمد ابراهيم -  151

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 86720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشرتى سليمان كامل احمد كامل -  152

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل عبدالجواد احمد عادل -  153

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشدى محمد لمنعمعبدا رمزى محمد -  154

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورفاعى رزق حربى احمد -  155

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20191127 تاريخ وفي 86766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هللا جاد اسماك) هللا جاد على السيد سالمه حمدى -  156

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 86716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح اسماعيل السعداوى نصر -  157

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال ابراهيم عادل محمد -  158

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى مجاور محمد محمود على -  159

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا الحميد عبد الفتاح عبد نوال -  160

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين صالح حسن وجدى والء -  161

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف حسن على محمد -  162

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القونى عبدالمقصود فرج الصافى فراج -  163

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نحله شعبان محمد سامح -  164

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 86726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عبدالجواد عثمان جميل -  165

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى على سمير احمد -  166

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود محمد محمود -  167

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 86672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد على منسى ابرهيم - والتوريدات للنقل المنسى -  168

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 86714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر ابراهيم احمد جالل محمد -  169

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم عبداللطيف فاطمه -  170

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد عصام ياسمين -  171

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين علي المصرى علي عزيز احمد -  172

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد -  173

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 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 86710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار على ابراهيم محمود محمود -  174

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل محمد محمد مصطفى -  175

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل فرجانى عبدالعاطى محمد -  176

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 ختاري وفي 86747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطل محمد يحى عادل محمد -  177

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد على سعيد احمد -  178

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم ابراهيم السيد -  179

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عبدالعزيز عبدالفتاح مروه -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد محمد شعبان -  181

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مهدى رانيا -  182

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجاوى ظريف عزت بيتر -  183

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه سعد خالد كريم -  184

 خاص: التأشير

 تم20191120 تاريخ وفي 86715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنشورى عبدالرؤف عبدالعزيز عبدالحليم ايمان -  185

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبداللطيف احمد غزال -  186

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر سالم ابراهيم عادل محمد -  187

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 86630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح السيد عبدالفتاح السيد -  188

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع ديلتع تم20191124 تاريخ وفي 86736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى محمد بهنسى على -  189

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دودار ابراهيم على مصطفى -  190

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور محمد هللا فتح منصور -  191

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال طايل عبدالمقصود فايز امانى -  192

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواحلى عوض مسعد محمد -  193

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام محمد سعد سالم جمال -  194

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت محمد على محمد احمد -  195

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 86600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد الصاوى احمد مصطفى هبه -  196

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد صبحى محمد -  197

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 52316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى قطب صفاء/ د صيدلية -  198

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم قاسم عبدالمنعم بستانى -  199

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن محمود شوقي -  200

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح على محمد ابراهيم -  201

 خاص: شيرالتأ وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نواطير رشوان عبدالستار عزيزة -  202

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 86727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى على جمال محمد -  203

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 86758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه محمود على ياسر -  204

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى شعبان محمد فتحى ابراهيم -  205

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 86741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القديم ابراهيم على جمال ايه -  206

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل قاسم عبدالجيد محمد -  207

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى ابراهيم حسن صالح -  208

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 86625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مرجان محمد اسماء -  209

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 86684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل هللا رزق جرجس بدر -  210

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود زكريا محمد رضا -  211

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد سمير ابراهيم -  212

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 72200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود ابراهيم الدين حسام -  213

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 82682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى محمد عيد منى -  214

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عبدالقوى عبدالوهاب محمد عبدالقوى -  215

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 86631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رمضان محمد محمود -  216

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد فؤاد ماهر احمد -  217

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 86704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيشه ابو بسيونى احمد عاطف راضى -  218

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 86676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد منيسى حمدى -  219

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاروق عبدالهادي محمد محمد حامد -  220

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 86694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغش فتحى محمد احمد -  221

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 86584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على حسن السعيد فاطمه -  222

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 86661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد رمضان عبدالفتاح محمود -  223

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 86719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهد عبدالتواب محمود محمد محمود -  224

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضلول حسن ابوالعزم حسين احمد -  225

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 86751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم على حسنى عبدالحميد نشوه -  226

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 86617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر على سمير حسن -  227

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكيان تعديل تم20191102 تاريخ وفي 84018   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الفرارجى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  1

 افراد: التأشير وصف,   القانونى

,   القانونى الكيان تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86786   برقم قيده سبق  ، تاجر ، العربى عبدالمنعم عبدهللا الدين جمال -  2

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالنبى محمد: الى 84018 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191102:  تاريخ فى  ،  -  1

   الفرارجى

   اليوجد: الى 84018 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191102:  تاريخ فى  ،  -  2

   يوجد ال: الى 66851 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  3

 العموميه للمقاوالت مصر اعمار مكتب: الى 86503 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل شيرالتأ تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  4

   وتوريداتها

   السيارات لتجارة موتورز الندى: الى 86559 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  5

   الشورى اسماعيل السيد لمياء: الى 86179 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  6

   اليوجد: الى 86179 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  7

   للرحالت ترافيل الروميساء: الى 83095 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  8

   للرحالت ترافيل الوافدين: الى 84776 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  9

   الجاهزه للمالبس روجينا: الى 71536 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  10

 وتوريدات العموميه للمقاوالت الصقر: الى 82354 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  11

   البناء مواد

   اليوجد: الى 73933 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  12

 محمد زيد)  الغذائيه المواد لتعبئه الفقى: الى 73933 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  13

 (   الفقى الرحمن عبد محمد

   طايل محمد محمود احمد محمود: الى 56412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  14

 (  TITO) الجاهزه للمالبس تيتو: الى 86303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   العموميه للمقاوالت بالمنج: الى 79583 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  16

   للسياحه هارت: الى 69118 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  17

/ بالداخل العماله لتوريد االبيض البيت: الى 78792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  18

White House Labor Supply   

 كسسوارواال االلوميتال لتجاره حموده: الى 79231 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  19

 (  حموده عبدالعظيم اسماعيل)

 ومستحضرات لمستلزمات الشامى: الى 86030 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  20

   التجميل

   باريستا: الى 71381 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  21

 محمد عبده امل)  للمقاوالت االمل: الى 57038 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  22

 (   قادوم

 واالعالف الحبوب لتجارة البشير: الى 80122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  23

   الحيواني للغذاء وقشور وخاماتها

   انجالند بيد: الى 78854 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  24

 نظم التبريد و للتكييف البريه نسر: الى 75389 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  25

   الشرب لمياه معالجه

   العربى عبدالمنعم عبدهللا الدين جمال: الى 86786 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  26

   اليوجد: الى 86786 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  27

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - والمح  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   56190:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها عطا جمعه بلنطه   - 1

 واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له ليس التاريخ ثابت غير العرفى الفسخ عقد بموجب  السجل

 بفرده شعبان محمود محمد/ الى المحل وال الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل

 وفى ،   55168:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركائها غزال العربى احمد نهله والتقاوى الزراعيه للمبيدات التنميه   - 2

 بتاريخ هـ 3512 برقم توقيعاته على مصدق بسيطه توصيه شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ

 الشركة قبل وماعليه بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم 2019/10/30

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   50520:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها عبدالمسيح رزق مريم   - 3

 ليس و البارود ايتاى توثيق 2019/11/9 بتاريخ 7458 برقم توقيعاته على مصدق بسيطه توصيه شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 قبل عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركة حل تم عنه مشهر غير و مسجل ملخص له

 0 الشركة

 تم   20191120 تاريخ وفى ،   75855:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها البنا الفتاح عبد نوال شركة   - 4

 توثيق 2019/4/15 بتاريخ أ 1941 برقم توقيعاته على مصدق بسيطه توصيه شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه مشهر وغير مسجل ملخص له وليس شبراخيت

 الشركة قبل وماعليه

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   58382:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عيد السيد عيد   - 5

 204 برقم مسجل ملخصه دمنهور توثيق 2019/11/16 بتاريخ 932 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب

 بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه ومشهر دمنهور شركات عقود 2019 لسنة

 الشر قبل وماعليه

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   58382:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عيد السيد عيد شركة   - 6

 برقم مسجل ملخصه دمنهور توثيق 2019/11/16 بتاريخ 932 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه ومشهر دمنهور شركات عقود 2019 لسنة 204

 الشر قبل وماعليه

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   58382:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عيد السيد عيد شركه   - 7

 برقم مسجل ملخصه دمنهور توثيق 2019/11/16 بتاريخ 932 برقم توقيعاته على مصدق تضامن شركة فسخ عقد بموجب  السجل

 بماله وتخالص فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم عنه ومشهر دمنهور شركات عقود 2019 لسنة 204

 الشر قبل وماعليه

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   52961:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  واوالدها عبدالعاطى بركات السعد ام شركه   - 8

 مسجل ملخص له ليس و التاريخ ثابت غير 2019/11/24 بتاريخ حرر بسيطه توصيه شركة فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركة حل تم عنه مشهر غير و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   36467:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الديب ابراهيم على على شركه   - 9

 تم عنه مشهر غير و مسجل ملخص له ليس و التاريخ ثابت غير عرفى بسيطه توصيه شركة فسخ عقد موجب  السجل شطب/محو

 الشركة قبل عليه ما و له بما تخالص و فيها نصيبه شريك كل استلم و نهائيا تصفيتها و الشركة حل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق ،  تضامن شركة(  وشريكه حبيشى حسن كامل محمد حسن)  العمومية والتوريدات المقاوالت العمال العالمية الشركة -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191107،   تاريخ وفي 69368، برقم قيدها

  جنيه  500000.000،

 رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 72261، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الجبالى يوسف شوقى محمد -  2

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

 رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 72261، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه المزين على شهدى احمد -  3

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

 تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 70300، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عبدالسالم على محمود/  شركة -  4

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

,  المال رأس تعديل تم 20191118،   تاريخ وفي 58858، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها الطباخ صفاء شركة -  5

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 6    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، مصر بنك -  1

 ابوالريش الوكيل احمد

 تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 6    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، االسالميه للمعامالت دمنهور فرع مصر بنك -  2

 ابوالريش الوكيل احمد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

3  - Mini Branches  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 6    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، زويل احمد فرع  ,

 ابوالريش الوكيل احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191124 تاريخ وفي 71971    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عبدالرازق احمد عزت محمد رجائى -  4

 جادهللا جادهللا وائل/  بملك الكنيسه بجوار االخضر الكوم طريق عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 71971 تابع برقم قيد و 7363 برقم اودع البالستيك تشغيل و الرافيا شكائر النتاج مصنع نشاطه و عبدالرحمن

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  5

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  6

 - منهورد 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير

 والسياحيه الفنيه الناحيه من

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  7

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  8

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  9

 محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  10

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  11

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  12

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  13

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  14

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  15

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  16

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  17

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  18

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  19

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  20

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  21

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  22

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، كهوشري سلومه عيد فوزي محمود شركة -  23

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  24

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  25

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  26

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود ركةش -  27

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  28

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  29

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  30

 1976/2/11 ولودالم الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  31

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  32

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  33

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  34

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى اهرهبالق الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  35

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  36

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  37

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  38

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  39

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  40

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  41

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  42

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  43

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  44

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  45

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن ركةش ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  46

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  47

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  48

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  49

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  50

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه حيهالنا من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  51

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  52

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  53

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  54

 المولود الشريف محمد حمودم محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  55

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  56

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  57

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  58

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  59

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  60

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  61

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  62

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  63

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  64

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  65

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  66

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  67

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  68

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  69

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 ياحيهوالس الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  70

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  71

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  72

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  73

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  74

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  75

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سلومه عيد فوزى -  76

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  77

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد /الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سلومة عيد فوزى -  78

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  79

 محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  80

 1976/2/11 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  81

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  82

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  83

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 42835    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  84

 المولود الشريف محمد محمود محمود محمد/ الى بالقاهره الشركة لفرع المسئول المدير تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 والسياحيه الفنيه الناحيه من - دمنهور 1976/2/11

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فرع  Mini Branches: الى 6 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191104:  تاريخ فى  ،  -  1

 زويل احمد

 وشركاه حسين محمد: الى 85632 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191111:  تاريخ فى  ،  -  2

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة ركةالش اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكه سلومه عيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  17

 وشريكه سلومه عيد

 فوزي محمود شركة: الى 42835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191127:  تاريخ فى  ،  -  18

 وشريكه سلومه عيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  الزواوى عبدالعزيز محمد عاشور الزواوى -  1

 حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم فقط مجتمعين للشركاء الرسمية

 وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 والرهن االقتراض وحق المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 85878   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 الرسمية الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوعالية عبدالهادى السيد احمد -  2

 والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق ولهم فقط مجتمعين للشركاء

 حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكل والرهن االقتراض وحق المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة

 85878   برقم    20191106:  تاريخ ، الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك

 العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع  شريك و مدير  تضامن شركة  الزواوى عبدالعزيز محمد عاشور الزواوى -  3

 قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق ولهما

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

   برقم    20191106:  تاريخ ، ذكر ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

85878 

 الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوعالية عبدالهادى السيد احمد -  4

 ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20191106:  تاريخ ، ذكر ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

85878 

 الشركة قبل وماعليه بماله تخالص ان بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  وقيع ابراهيم رياض ابراهيم -  5

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ،

 الشركة قبل وماعليه بماله تخالص ان بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  وقيع ابراهيم رياض ابراهيم -  6

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ،

 الشركة قبل وماعليه بماله تخالص ان بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالحميد شوقى محمد احمد -  7

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ،

 الشركة قبل وماعليه بماله تخالص ان بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالحميد شوقى محمد احمد -  8

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ،

 ، الشركة قبل وماعليه بماله تخالص ان بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المزين زكى حسين محمد -  9

 85632   برقم    20191111:  تاريخ

 ، الشركة قبل وماعليه بماله تخالص ان بعد الشركة من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المزين زكى حسين محمد -  10

 85632   برقم    20191111:  تاريخ

 االدارة حق(  المزين زكى حسين محمد) الشريك مع وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  وقيع ابراهيم رياض ابراهيم -  11

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ، مجتمعين والتوقيع

 االدارة حق(  المزين زكى حسين محمد) الشريك مع وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  وقيع ابراهيم رياض ابراهيم -  12

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ، مجتمعين والتوقيع

 االدارة حق(  المزين زكى حسين محمد) الشريك مع وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالحميد شوقى محمد احمد -  13

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ، مجتمعين والتوقيع

 االدارة حق(  المزين زكى حسين محمد) الشريك مع وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالحميد شوقى محمد احمد -  14

 85632   برقم    20191111:  يختار ، مجتمعين والتوقيع

 والتوقيع االدارة حق(  المزين زكى حسين محمد) الشريك مع وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  المزين زكى حسين محمد -  15

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ، مجتمعين

 والتوقيع االدارة حق(  المزين زكى حسين محمد) الشريك مع وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  المزين زكى حسين محمد -  16

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ، مجتمعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الرهن وحق الشركة باسم االقتراض حق وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالخالق عبدالسالم على محمود -  17

 70300   برقم    20191117

:  تاريخ ، ولحسابها الشركة باسم والرهن االقتراض حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  18

 72261   برقم    20191117

:  تاريخ ، ولحسابها الشركة باسم والرهن االقتراض حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  المزين على شهدى احمد -  19

 72261   برقم    20191117

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191106:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه ابوعالية عبدالهادى السيد احمد شركة -  1

 85878   برقم

   برقم    20191111:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ابراهيم رياض ابراهيم -  2

85632 

 85632   برقم    20191111:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه حسين محمد -  3

 عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  ابراهيم محمد وابراهيم البركاوى احمد طارق وشركاه دويدار المهدى حسين/  شركة -  4

 75169   برقم    20191119:  تاريخ ، تضامن شركة

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  ابراهيم محمد ابراهيم شريكة و دويدار المهدى حسين -  5

 75169   برقم    20191119

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  ابراهيم محمد ابراهيم شريكة و دويدار المهدى حسين شركة -  6

 75169   برقم    20191119

    20191124:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عبدالرازق احمد عزت محمد رجائى -  7

 71971   برقم

    20191124:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه عبدالرازق احمد عزت محمد رجائى -  8

 71971   برقم

   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  9

42835 

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سلومه عيد فوزى -  10

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  11

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومة عيد فوزى -  12

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  13

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  14

42835 

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  15

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  16

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  17

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  18

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  19

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سلومه عيد فوزى -  20

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  21

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومة عيد فوزى -  22

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  23

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  24

42835 

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  25

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  26

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  27

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  28

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  29

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سلومه عيد فوزى -  30

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  31

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومة عيد فوزى -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  حمدم سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  33

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  34

42835 

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  35

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  36

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  37

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  38

 42835   برقم

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  39

42835 

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سلومه عيد فوزى -  40

    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  41

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته سلومة عيد فوزى -  42

 تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  43

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ،

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  44

42835 

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  45

42835 

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  46

42835 

    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  47

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  48

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  49

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سلومه عيد فوزى -  50

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  51

 42835   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته سلومة عيد فوزى -  52

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  53

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  54

42835 

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  55

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  56

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  57

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  58

 42835   برقم

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه عبدالرازق جودت سامى شركة -  59

42835 

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سلومه عيد فوزى -  60

    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته سلومه عيد فوزى محمود شركة -  61

 42835   برقم

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته سلومة عيد فوزى -  62

 تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  محمد سلومه عيد فوزى وشريكه الجندى عبدالرازق جودت سامى شركة -  63

 42835   برقم    20191127:  تاريخ ،

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه محمد سلومه عيد فوزى -  64

42835 

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها ناصف على محمد سعاد شركه -  65

42835 

   برقم    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكها ناصف على محمد سعاد شركة -  66

42835 

    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  67

 42835   برقم

    20191127:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه سلومه عيد فوزي محمود شركة -  68

 42835   برقم
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 58240   برقم    20191127:  تاريخ ، 7452  2015/02/13 -ج  الكاتب محمد محمد محمد خالد -  240

 45908   برقم    20191127:  تاريخ ، 7447  2018/11/12-ج  خليل منسى جميل -  241

 51771   برقم    20191127:  تاريخ ، 7451  2019/09/27-ج  عوض على مسعودة -  242

 72356   برقم    20191127:  تاريخ ، 7453  2018/02/19-ج  عوده عبدهللا مصطفى امانى -  243

 70240   برقم    20191127:  تاريخ ، 7462  2016/06/07-ج  افيرعص على على عاطف -  244

 73705   برقم    20191127:  تاريخ ، 7454  2019/07/09-ج  الدين نور احمد حسنى ماهر -  245
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 56190   برقم    20191103:  تاريخ ، 6839  2003/09/21-ج  وشريكها عطا جمعه بلنطه -  1

 56190   برقم    20191103:  تاريخ ، 6840  2008/09/21-ج  وشريكها عطا جمعه بلنطه -  2

 56190   برقم    20191103:  تاريخ ، 6841  2013/09/21-ج  وشريكها عطا جمعه بلنطه -  3

 56190   برقم    20191103:  تاريخ ، 6842  2018/09/21-ج  وشريكها عطا جمعه بلنطه -  4

    20191103:  تاريخ ، 6806  2017/09/27 - ج  وشركائها غزال العربى احمد نهله والتقاوى الزراعيه للمبيدات التنميه -  5

 55168   برقم

   برقم    20191104:  تاريخ ، 6863  2004/02/11-ج  مرسى احمد على عيشه وشريكته حامد عبدالعزيز على شركه -  6

46444 

   برقم    20191104:  تاريخ ، 6864  2009/02/11-ج  مرسى احمد على عيشه وشريكته حامد عبدالعزيز على شركه -  7

46444 

   برقم    20191104:  تاريخ ، 6865  2014/02/11-ج  مرسى احمد على عيشه وشريكته حامد عبدالعزيز على شركه -  8

46444 

   برقم    20191104:  تاريخ ، 6866  2019/02/11-ج  مرسى احمد على عيشه وشريكته حامد عبدالعزيز على شركه -  9

46444 

   برقم    20191105:  تاريخ ، 6918  2008/11/29-ج  سنبل فؤاد حميدو عادل واخيه سنبل وفؤاد حميد على شركه -  10

45986 

   برقم    20191105:  تاريخ ، 6919  2013/11/29-ج  سنبل فؤاد حميدو عادل واخيه سنبل وفؤاد حميد على شركه -  11

45986 

   برقم    20191105:  تاريخ ، 6920  2018/11/29-ج  سنبل فؤاد حميدو عادل واخيه سنبل وفؤاد حميد على شركه -  12

45986 

 50520   برقم    20191111:  تاريخ ، 7045  2018/05/15-ج  وشريكها عبدالمسيح رزق مريم -  13

  2019/03/09-ج  الفخرانى عبدالجواد على وعبدالجواد عبدالعال محمد محمد طلعت وشركاه عواد خليل طارق شركة -  14

 73366   برقم    20191112:  تاريخ ، 7091

:  تاريخ ، 7091  2019/03/09-ج  شبل عواد خليل طارق وشريكه الفخرانى عبدالجواد على عبدالجواد شركة -  15

 73366   برقم    20191112

 42982   برقم    20191113:  تاريخ ، 7120  2016/09/07 -ج  ونجلها دواد ابراهيم احمد نجيبه شركة -  16

 56156   برقم    20191113:  تاريخ ، 7138  2018/09/12 -ج  وشريكه  الرشيدى عبداللطيف محمد ابراهيم احمد -  17

 56156   برقم    20191113:  تاريخ ، 7138  2018/09/12 -ج  وشريكه  الرشيدى عبداللطيف محمد ابراهيم احمد -  18
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 74078   برقم    20191114:  تاريخ ، 7143  2019/11/10 - ج  وشركاه نشأت محمد رامى -  19

 46851   برقم    20191117:  تاريخ ، 7197  2014/05/20-ج  واخيه السكرى محمد عبدهللا بكر ابو -  20

 46851   برقم    20191117:  تاريخ ، 7198  2019/05/20-ج  واخيه السكرى محمد عبدهللا بكر ابو -  21

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7263  2006/05/08-ج  وشريكه حفنى حسن جمال -  22

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7263  2006/05/08-ج  وشريكه عقده خليل اسماعيل مسعد شركة -  23

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7264  2011/05/08-ج  وشريكه حفنى حسن جمال -  24

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7264  2011/05/08-ج  وشريكه عقده خليل اسماعيل مسعد شركة -  25

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7265  2016/05/08-ج  هوشريك حفنى حسن جمال -  26

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7265  2016/05/08-ج  وشريكه عقده خليل اسماعيل مسعد شركة -  27

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7263  2006/05/08-ج  وشريكه حفنى حسن جمال -  28

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7263  2006/05/08-ج  وشريكه عقده خليل اسماعيل مسعد شركة -  29

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7264  2011/05/08-ج  وشريكه حفنى حسن جمال -  30

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7264  2011/05/08-ج  وشريكه عقده خليل اسماعيل مسعد شركة -  31

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7265  2016/05/08-ج  وشريكه حفنى حسن جمال -  32

 59753   برقم    20191119:  تاريخ ، 7265  2016/05/08-ج  وشريكه عقده خليل اسماعيل مسعد شركة -  33

 48916   برقم    20191120:  تاريخ ، 7276  2016/08/13 -ج  وشريكته رجب على عبدالسالم عبدالسالم شركه -  34

   برقم    20191120:  تاريخ ، 7276  2016/08/13 -ج  الكهربائيه واالعمال والتوزيع للتجاره العصريه الشركه -  35

48916 

 51223   برقم    20191121:  تاريخ ، 7302  2019/03/08 - ج  وشركاه الفخرانى عبدالجواد على طارق شركه -  36

 46132   برقم    20191121:  تاريخ ، 7309  1998/12/27 - ج  وشريكه يوسف مخائيل جورج -  37

 46132   برقم    20191121:  تاريخ ، 7310  2003/12/27 - ج  وشريكه يوسف مخائيل جورج -  38

 46132   برقم    20191121:  تاريخ ، 7311  2008/12/27 - ج  وشريكه يوسف مخائيل جورج -  39

 46132   برقم    20191121:  تاريخ ، 7312  2013/12/27 - ج  وشريكه يوسف مخائيل جورج -  40

 46132   برقم    20191121:  تاريخ ، 7313  2018/12/27 ج  وشريكه يوسف مخائيل جورج -  41

 50844   برقم    20191124:  تاريخ ، 7366  2018/10/10-ج  وشركاه عطيه ابراهيم احمد شركة -  42

 50844   برقم    20191124:  تاريخ ، 7366  2018/10/10-ج  وشركاه عطيه ابراهيم احمد محمد -  43

   برقم    20191124:  تاريخ ، 7324  2018/12/12-ج(  وشركاه قنطوش الحفيظ عبد محمود) لالسمنت قنطوش -  44
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 56473   برقم    20191124:  تاريخ ، 7324  2018/12/12-ج  وشركاه قنطوش عبدالحفيظ محمود شركة -  45
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 68788   برقم    20191126:  تاريخ ، 7424  2019/10/15-ج  وشريكه متولى محمد صادق محمد سعد شركة -  47

    20191126:  تاريخ ، 7424  2019/10/15-ج(   شريكه و متولى صادق محمد سعد)  االقطان لتجارة المتولى شركة -  48

 68788   برقم

    20191126:  تاريخ ، 7426  2017/01/25 -ج  بكر محمود حامد المرحوم خلفاء وشركائها عثمان احمد محمد فاطمه -  49

 43474   برقم

:  تاريخ ، 7450  2017/06/19-ج(   البمبى اسماعيل على المرحوم خلفاء) واوالدها هاشم حسانين عبده عزيزه شركه -  50

 31700   برقم    20191127

 37545   برقم    20191127:  تاريخ ، 7446  2017/01/10-ج  وشركاه جوهره احمد احمد شركة -  51

 37545   برقم    20191127:  تاريخ ، 7446  2017/01/10-ج  وشريكه جوهر/ شركه -  52

 ، 7442  2019/03/30 -ج(   السياحى الخبز النتاج والمروه الصفا)  وشركاه ابراهيم محمد ابوالدهب حامد/  شركه -  53

 62562   برقم    20191127:  تاريخ

 63108   رقمب    20191128:  تاريخ ، 7491  2014/09/22-ج  وشركاه حجازي محمد فتحي/  شركه -  54

 63108   برقم    20191128:  تاريخ ، 7491  2014/09/22-ج  وشركاه حجازى محمد على -  55

 63108   برقم    20191128:  تاريخ ، 7492  2019/09/22-ج  وشركاه حجازي محمد فتحي/  شركه -  56

 63108   برقم    20191128:  تاريخ ، 7492  2019/09/22-ج  وشركاه حجازى محمد على -  57
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 42640   برقم    20191119:  تاريخ ، 733 رقم الرهن قيد تجديد  وشركاه شاهين شريف محمد -  1
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 45086   برقم    20191121:  تاريخ ، 581 رقم الرهن قيد تجديد  وشريكها دويدار عامر حكمت -  3
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