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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مشغل عن 25641 قمبر 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  1

 . البنا سعيد عيد كرومة/  بملك برسيق - الزنط قرية:  بجهة ،.  نسيجيه منتجات

 مشغل عن 25641 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  2

 . رمضان شعبان فتحي سامي/  بملك ببسنتواي كائن منزلية وادوات كهربائية اجهزة تجارة:  الرئيسي:  بجهة ،.  نسيجيه منتجات

 مشغل عن 25641 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  3

 محمد ابراهيم/بملك هللا جاب عامر محمد شارع بالعنوان نسيجيه منتجات مشغل بنشاط اخر رئيسي:  بجهة ،.  نسيجيه منتجات

 مصطفي

 سوبر عن 28250 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد الصافي محمد احمد -  4

 محمد سيد عبدالعزيز محمد/  بملك الثورة شارع:  بجهة ، ماركت

 بيع عن 28254 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقيطي السيد احمد مسعد محمود -  5

 اسماعيل محمد اشرف/  بملك سابقا ليالينا كافيتريا - العمده مدخل:  بجهة ، وبطاريات كاوتش

 عن 28272 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور علي عبدالعزيز فوزي نصرهللا -  6

 محمد عبده غريب ايهاب/  بملك السلع مؤسسة شارع:  بجهة ، منزليه ادوات

 مالبس تجارة عن 28394 برقم 20191128 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمر محمد محمد اسالم -  7

 سالم عبدهللا شوقي عبدهللا/  بملك المدارس شارع:  بجهة ، جاهزة

 عن 28275 برقم 20191107 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالمجيد عوض فرحات عوض -  8

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

 عن 28300 برقم 20191113 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالجواد محمد علي محمود كريم -  9

 . عبدالجواد محمد علي محمود/  بملك منصور عزبة الصنايع مدرسة شارع:  بجهة ،.  اعالف ضافاتا تجارة مكتب

 28307 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الصباغ يوسف عبدالعزيز احمد محمود -  10

 .جاد عبدالرحيم محمد محمد/  بملك الشين سما برج - الحدائق:  بجهة ،.  سيارات معرض عن

 عن 28321 برقم 20191117 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالسالم عبدالحميد سعد رفيق -  11

 . شحاته عطية فتحي احمد/  بملك - الكنايس قرية:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 مكتب عن 28335 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس عبدالكريم طاهر حميده -  12

 خميس عبدالكريم طاهر عبدالكريم/  بملك الرئيسية 6 ابيس:  بجهة ، متكامله عمومية مقاوالت

 تجارة عن 28348 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سالمه علي رمضان محمد -  13

 . سالمة علي رمضان/  بملك الكوبري بججوار زهرة:  بجهة ،.  مواشي

 محل عن 11538 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين حسين عبدالستار احمد -  14

 محمد سعد ياسر/بملك(مول سفير) سعيد بور شارع:  بجهة ، مالبس

 محل عن 11538 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين حسين عبدالستار احمد -  15

 يوسف حنا مينا/  بملك يوليو 26 شارع من اإلتحاد ش وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس بقاله بنشاط الرئيسي:  بجهة ، مالبس

 حنا
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 28375 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي فتحي خميس محمود -  16

 محمد علي فتحي خميس/  بملك البيضا-طه عزبة:  بجهة ، سيارات غيار قطع

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الطبيه المعامل مستلزمات وتوزيع لتجارة حسان)  حسان اصالن محمود مصطفي -  17

/  بملك -3 ابيس-المدرسه شارع:  بجهة ، طبيه تحاليل معامل مستلزمات عن 28269 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000

 احمد ابوزيد عبدالجواد محمد

 ،.  جزارة عن 28299 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   بوادي علي علي عمرو -  18

 . بوادي علي علي/  بملك السريع الطريق - اسعد عزبة:  بجهة

 برقم 20191114 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الزعبالوي ابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد -  19

 عوض احمد/  بملك الغاز محطة امام الحدائق زهراء - 3 مكة برج 22 شارع:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت مكتب عن 28310

 . شلبي علي ابراهيم

 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الصاوي بكير محمد عماد)  للمقاوالت عماد مكتب -  20

 عوض محمد عبدالهادي عبدهللا مها/  بملك بسنتواي - الجزيرة:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب عن 28387 برقم

 17643 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   علي عبدالعاطي عبدهللا سعيد عبدالعاطي -  21

 . التعاونيه الزراعيه اسماعيل مصطفى جمعية/  بملك اسماعيل مصطفى قرية:  بجهة ،.  وتعبئة فرز محطة عن

 17643 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   علي عبدالعاطي عبدهللا سعيد عبدالعاطي -  22

 . معوض عبدالنبي عزيزة/  بملك الفرج بكوم وكائن وتصدير استيراد بنشاط:  الرئيسي:  بجهة ،.  وتعبئة فرز محطة عن

 عن 28383 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالتواب قطب محمود -  23

 الزراعي لالصالح المشتركة الجمعيه- الشرطه مركز بجوار الزراعي االصالح مبني 6 رقم محل:  بجهة ، تجميل ادوات

 مكتب عن 28260 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد عبدالسالم طه كمال -  24

 عثمان احمد ابراهيم محمد/  بملك دفشو-طه عزبة - ابورامون شارع:  بجهة ، مقاوالت

 عن 28303 برقم 20191114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مشرقي غطاس نسيم ميشيل ماريانا -  25

 . هللا عوض كيرلس كوكب/  بملك الحدادين - عائشة السيدة شارع 6 رقم عقار:  بجهة ،.  احذيه بيع

 ، جزاره عن 28316 برقم 20191117 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعير محمد علي محمد علي -  26

 ابويوسف بدر عبدالفتاح هانم/  بملك البحري النشو:  بجهة

:  بجهة ، بقاله عن 28365 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نعمة عيد فايز محمد -  27

 هللا نعمه عبدالحميد عيد مرضي/  بملك ابوالخزر جناب قرية

 عن 28246 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعدور اسماعيل شحاته محمد محمد -  28

 محمود حنفي احمد/  بملك النافورة شارع المهاجرين:  بجهة ، جاهزة مالبس

 توريد عن 28374 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   بكر محمد جمعه خميس -  29

 . علي السيد محمد/  بملك البسلقون:  بجهة ،.  وفاكهه زراعية حاصالت

 مقاوالت عن 28391 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب احمد عبدالغفار احمد -  30

 السنبوطي احمد عبدالخالق صبري/  بملك عثمان كنج:  بجهة ،

 تجهيز عن 28262 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   العوفي محمد فؤاد فتحي -  31

 . العوفي فؤاد فتحي شحات/  بملك البركة كوم - الغرياني عزبة:  بجهة ،.  الزراعيه الحاصالت و الخرشوف وتوريد وتعبئة

 مواشي حظيرة عن 28279 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   بدر فهيم عبده عماد -  32

 . بدر فهيم عبده/  بملك بوالد قصر - نعيم زاوية:  بجهة ،. وحالب تسمين
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 28281 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالرحمن خالد ابراهيم محمد -  33

 . عرفة عبدالمنعم محمد/  بملك الجديدة المنشية:  بجهة ،.  مالبس مشغل

 مالبس عن 28282 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيدو محمد عبدالجليل مها -  34

 مصطفي مسعد محمد مسعد/  بملك سينا ابن شارع من االجزخانه شارع:  بجهة ، جاهزة

 بجهة ، محمصه عن 28293 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد فؤاد محمد -  35

 احمد حمدان بكري كرم/  بملك شحاته سيدي دوران ناحية: 

 مكتب عن 28296 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد محمد رافت بيومي -  36

 . السيد عبيد السيد سعيد/  بملك دفشو - العريشة:  بجهة ،.  مقاوالت

 عن 28312 برقم 20191117 فى قيد ، 47000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد ابوالفتوح مصطفي سعد محمد -  37

 ابوالفتوح مصطفي ممدوح/  بملك اشو كوم- رجب عزبة:  بجهة ، بقاله محل

 عن 28315 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ابراهيم عبدالهادي رجب احمد -  38

 عبده ابراهيم عبدالهادي رجب/  بملك العريشه - دفشو:  بجهة ، مواشي تجارة

 حظيرة عن 15502 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان كامل سعيد سمير -  39

 سلمان كامل سعيد احمد/بملك غازي سيدي:  بجهة ، مواشي

 حظيرة عن 15502 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان كامل سعيد سمير -  40

 سليمان كامل سعيد ورثة بملك البسلقون/  حمدى عزبة وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس بقاله بنشاط الرئيسي:  بجهة ، مواشي

 بقاله عن 28332 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد حمدون سامح -  41

 الزراعي االصالح - غازي سيدي احمد سيد عباس عزبة:  بجهة ، وتموين

 عن 28339 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان حسن ابوزيد رافت ريهام -  42

 اسماعيل حسنين/  بملك المصنوعات بيع شارع من الجمله لتجارة اباظه خلف الشافعي اسماعيل شارع 9:  بجهة ، االحذيه تجارة

 الشافعي محمد

 عن 28354 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  43

 . رمضان رجب ابراهيم احمد/ بملك الوسطاني الخط - 6 حوض:  بجهة ،.  التصدير وعموم مقاوالت

 عن 28354 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  44

/  بملك ابوقير يةقومبان - 6 بحوض كائن جنيه100000 برأسمال  مواشي حظيرة:  الرئيسي:  بجهة ،.  التصدير وعموم مقاوالت

 . الكريوني رجب ابراهيم احمد

 عن 28245 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدي يوسف هللا فتح كمال صبري -  45

 عبدهللا عبدالقادر هللا امان/  بملك غازي سيدي - الطويله:  بجهة ، الدواجن مزارع مستلزمات وجميع عالفة

 28258 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العواد عامر المعز عبد مصطفى احمد -  46

 ثابت حسين الدين صالح محمد/  بملك الميزانه داير:  بجهة ، مفروشات عن

 حظيرة عن 28380 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نعمة رمضان سعد ايمن -  47

 هللا نعمة رمضان سعد/  بملك الخزر ابو جناب:  بجهة ، مواشي

 مالبس عن 28274 برقم 20191106 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولي عبدالرحيم عبده مجدي -  48

 رفاعي عبداللطيف محمود محمد/  بملك رنا الدكتوره وصيدليه الجمال معصره بجوار شحاته اسماعيل شارع:  بجهة ، جاهزة

 28287 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس حافظ حجازي طارق عبدالرحمن -  49

 احمد حسن جاد/  بملك االسالم مسجد شارع نظير- االرز مضرب شارع:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب عن
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 28381 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور علي جمعه سعد خميس -  50

 منصور علي جمعه خميس/  بملك ابوالخزر جناب:  بجهة ، مواشي حظيرة

 اسمدة عن 28398 برقم 20191128 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وريدة السيد عوض ربيع اسالم -  51

 علي سعد سماره/  بملبك التمامة - النص كوم:  بجهة ، واعالف وبذور

 خضار بيع عن 28288 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد مسعود حسن -  52

 عبدالصمد بسيوني محمد/  بملك السناهرة-الرحمة شارع:  بجهة ،

 بيع عن 28304 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عطاهلل عبدالعزيز شوقي اماني -  53

 . ابراهيم عنتر خميس حمود/  بملك البحر شارع - القزاز معمل:  بجهة ،.  اعالف

 عن 28319 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   غانم ابراهيم علي محمد هيثم -  54

 . ابراهيم علي محمد/ بملك البسلقون:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 تجارة عن 28334 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول محمد عبدالرحمن شيماء -  55

 شعير محمد علي محمد علي/  بملك البحري النشو:  بجهة ، مواشي

 عن 28344 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالنبي احمد محمد هللا فتح محمد -  56

 . الدين سيف محمد عبدالقادر عصام باسم/  بملك - البلد البيضا - الفرن شارع:  بجهة ،.  مالبس تصنيع ورشة

 مكتب عن 28345 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سليمان علي عبدالستار محمد -  57

 . نوح صابر الطاهر حمدي/  بملك - جناكليس تدريب مركز:  بجهة ،.  داخليه رحالت

 حضانة عن 28363 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي السيد عبدالفتاح مي -  58

 راشد عبدالمنعم محمد/  بملك الجديده المنشيه:  بجهة ،

 البان معمل عن 28362 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس صالح صميده احمد -  59

 صالح صميده احمد حامد/  بملك النمريه ادريس صالح عزبة:  بجهة ،

 ورشة عن 28370 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار علي حسن علي ريهام -  60

 محمد ابراهيم محمود/  بملك الميزانه شارع 20:  بجهة ، معدنيه وتوريدات معادن خراطة

 بجهة ، بقاله عن 28244 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر سليمان سعد محمد -  61

 قمر احمد محمد زينب/  بملك ابوسليمان حمدي الشهيد مسجد بجوار سليم كفر: 

 28247 برقم 20191103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الصباغ يوسف عبدالعزيز احمد محمد -  62

 . ابراهيم عبدالفتاح حمدي معتصم/  بملك الحدائق - الشين سما:  بجهة ،.  كافيتيريا عن

 ورشة عن 28263 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   خضر محمد ابراهيم محمود -  63

 . عبدالجليل عبدهللا عبدالمنعم صبري/  بملك اشو كوم - السبعين عزبة:  بجهة ، يدوي نجارة

 عن 28270 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شميم محمد سامي خالد -  64

 الغرباوي محمود باسم محمد/  بملك الساحه بجوار االدكاوي:  بجهة ، متكامله عمومية مقاوالت

 ورشة عن 28263 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   خضر محمد ابراهيم محمود -  65

 عبدالسالم محمد مسعود/  بملك اشو كوم - السبعين بعزبة كائن جنيه12000 برأسمال مكتبة:  الرئيسي:  بجهة ، يدوي نجارة

 . عشماوي

 تجارة عن 28357 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين علي عبدالاله علي احمد -  66

 احمد حسين عبدالعزيز محمد/  بملك العمومي السنترال خلف السعرانيه:  بجهة ، الوميتال



 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

 حظيرة عن 28382 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور علي جمعه محمد -  67

 منصور علي جمعه سعد/  بملك ابوالخزر جناب:  بجهة ، مواشي

 عن 28284 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان علي مرعي خميس عايدة -  68

 نصر علي عبدالحليم عبدالمعطي سالمه بملك 10 السناوي - غازي سيدى:  بجهة ، مواشي حظيرة

 عن 28302 برقم 20191113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عمار ابراهيم سعد عبدهللا عفاف -  69

 . عمار سعد عبدهللا نيفين/  بملك الحدائق - المدارس شارع:  بجهة ،.  سيارات مغسلة

 عن 18965 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سالم محمود حسين حسين احمد -  70

 وبرأسمال"   الجاهزة للمالبس المصرية"  تجارية وبسمة جاهزة مالبس مصنع:  الرئيسي:  بجهة ،.  للمصنع مالبس توزيع مكتب

 . حسن عبداألحد الحسن/  بملك بالمصمودي كائن جنيه50000

 عن 18965 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سالم محمود حسين حسين احمد -  71

 . حسن عبدالعزيز خالد/  بملك الجمهوريه شارع اول:  بجهة ،.  للمصنع مالبس توزيع مكتب

 تجارة عن 28249 برقم 20191103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي دسوقي علي محمد -  72

 علي ابو رمضان السيد محمد/  بملك المحكمه شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 28268 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد حامد علي صبري اسالم -  73

 ابواحمد احمد ابراهيم شعبان/  بملك الصحيه الوحده بجوار -البحري النشو:  بجهة ، بقاله

 حظيرة عن 28392 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي هللا جاب محمد محمد -  74

 عبدالقادر حمدون احالم/  بملك-الفرج كوم الحمراء العزبه:  بجهة ، حليب مواشي

 سوبر عن 28271 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حمد عبدالسميع فتحي -  75

 شحاته حكيم عزمي حكيم/  بملك االبتدائي الديني المعهد بجوار الوليد بن خالد شارع 17:  بجهة ، ماركت

 تجارة عن 28295 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   كشك مختار حاتم محمد خالد -  76

 . عبدالوهاب المهدي هانم/  بملك القديم السوق شارع:  بجهة ،.  كهربائيه ادوات

 ، رخام ورشة عن 28320 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد محمد عمرو -  77

 حماد عيسي سليمان سعيد/ بملك االف العشره:  بجهة

 عن 28361 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   راشد علي ابراهيم رمضان تحية -  78

 . راشد علي ابراهيم رمضان/  بملك السناهرة - ابوحليمة شارع:  بجهة ،.  منزليه ادوات معرض

 28367 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعويلي احمد سيد عبدالعاطي محمد سالم -  79

 شوشه محمود السيد محمود/  بملك البركة كوم:  بجهة ، وصاج تصنيع حديد بيع محل عن

.  مكتبة عن 28263 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   خضر محمد ابراهيم محمود -  80

 . عشماوي عبدالسالم محمد مسعود/  بملك اشو كوم - السبعين عزبة:  بجهة ،

.  مكتبة عن 28263 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   خضر محمد ابراهيم محمود -  81

 عبدهللا عبدالمنعم صبري/  بملك اشو كوم - السبعين بعزبة كائن جنيه 25000 برأسمال يدوي نجارة ورشة:  اخر رئيسي:  بجهة ،

 . عبدالجليل

 تجارة عن 28358 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قوطه عبده السيد رفعت السيد -  82

 صباح يوسف عبدالحميد هويدا/  بملك السعرانيه:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 معرض عن 28253 برقم 20191104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض خليفه معوض بيتر -  83

 عباسيه احمد كامل سعيد بملك الزجاج معمل امام السريع الزراعي الطريق:  بجهة ، التبريد لمعدات



 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

 مستلزمات عن 28285 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال شحاته عطا غنية -  84

 متولي محمد احمد محمد/  بملك غازي سيدي:  بجهة ، ورش

 اجهزة بيع عن 28301 برقم 20191113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حبيب محمد ناجي مروة -  85

 محمد علي/  بملك الحديد السكة سور امام القاهر شارع من فريد محمد شارع 1 م1ر العقار:  بجهة ،.  منزليه وادوات كهربائية

 . عبدالرحمن علي

 بيع عن 28377 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسي نصر محمد دسوقي محمد -  86

 شحاته علي شوقي شريف/  بملك المدينه مجلس امام الزهراء تقسيم هللا جاب عامر محمد شارع:  بجهة ، صحيه وادوات سيراميك

 مكتب عن 28336 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم سالم خميس عصام اسالم -  87

 وهبان محمد حسن محمد/  بملك المحكمه شارع من الشريف روضه:  بجهة ، الديكور تشطيبات

 مكتب عن 28347 برقم 20191121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم محمد السيد احمد -  88

 . شعبان عبدالصمد احمد رامي/  بملك االولى الدفعة -  التمليك - الفنيه المدرسة أمام 12 رقم عقار:  بجهة ،.  مالبس تصدير

 مكواه عن 28368 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هبيله حسن احمد خيري رباح -  89

 هبيله حسن احمد خيري احمد/  بملك المحكمه امام خالد ع:  بجهة ، بلدي

 البان مصنع عن 28252 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االقرع محمد السيد ايهاب -  90

 السيد محمد سعيد/  بملك مرجان - لوقين:  بجهة ،

 مكتب عن 28261 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطيخ محمد حسين محمد احمد -  91

 بطيخ محمد حسين محمد رمضان/  بملك المستجده ابيس:  بجهة ، زراعيه وحاصالت خضار توريدات

 حظيرة عن 28283 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كامل جابر سالم محمد -  92

 محمد كامل جابر سالم/  بملك غازي سيدي - الهلباوي منشية - طعيمه عزبة:  بجهة ، مواشي

 قطع عن 28306 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   شعبان جمعه عبدالخالق جمعه -  93

 . شعبان جمعه عبدالخالق/  بملك انطونيادس - عرابي احمد شارع:  بجهة ،.  سيارات غيار

 مالبس بيع عن 28326 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب جيد اديب مرفت -  94

 سدراك عياد مريد/  بملك التحرير شمال الناصر ق:  بجهة ، جاهزة

 سمكري عن 28327 برقم 20191118 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسعد نجيب عاطف مينا -  95

 مشرقي هللا فرج يوسف نعمه/  بملك المركب شارع من متفرع عاشور عزبة:  بجهة ، سيارات

 28329 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الحكيم عبد  صبحي سعيد رمضان -  96

 مجاهد مختار علي/  بملك الجمهوريه ش من الصديق بكر ابو ش:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة عن

 28337 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود مرسي عبدالناصر جمال هند -  97

 يونس ابراهيم نبيل/  بملك نجم ارض العلوي الكوبري:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 بيع عن 28351 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر عثمان كمال باتع محمود -  98

 خاطر عبدالموجود خاطر شيماء/  بملك العلوى الكوبري بجوار الجديد الدوار كفر مدخل:  بجهة ، والمفروشات االقمشه وتجارة

 عن 28356 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الشريف محمود محمد هشام -  99

 مصطفى محمود محمد/  بملك المحكمة شارع من متفرع سالم شارع:  بجهة ،.   قانونا به المسموح حدود فى وتصدير استيراد

 . الشريف

 مركز عن 28359 مبرق 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز ابراهيم ايمان -  100

 . عمر عبدالفتاح احمد/  بملك الدولة امن خلف 10 عقار 6 شقة - النوباريه:  بجهة ،.  مهارات تنمية



 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

 بيع عن 28369 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد عبدهللا صبري محمد -  101

 المتولي عبدالرحيم عبده مجدي/  بملك ابوالعطا قرية امام شحاته اسماعيل شارع:  بجهة ، مياه فالتر

 28379 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم محمد -  102

 . محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم/  بملك بسيوني.م:  بجهة ،.  جزارة عن

 تجارة عن 28257 برقم 20191104 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات حسن احمد بسيوني -  103

 حسين محمد محمد مصطفي/  بملك المهاجرين - زهران شارع 2:  بجهة ، التجميل ومستحضرات مستلزمات وتوزيع

 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   والتغليف للتعبئة الحسن)  خليل عبدالحميد فهمي محمد حسن -  104

 احمد رمضان ياسر/  بملك غاذي سيدي 3 العقار:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف وتعبئة تجارة عن 28259 برقم 20191104

 محمد

 عن 28264 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب يوسف احمد زكريا رميلة -  105

 محمد عبدالفتاح عادل/  بملك االقصر شارع من متفرع حماد حسن شارع:  بجهة ، النجيري جاهزة مالبس

 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم حسن عبدالفتاح ابوالنور رمضان محمد -  106

 عبدالفتاح النور ابو رمضان ابوالنور/  بملك ناصر شارع:  بجهة ، جزاره عن 28317

 مكتب عن 28323 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد شعبان عمرو -  107

 المليجي السيد سعاد/  بملك حمدي الشهيد مسجد شارع سليم كفر:  بجهة ، وتصدير استيراد

 مكتب عن 28328 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فتح محمد محمد تامر -  108

 النبى  عبد حسن محمد محمد/  بملك شحاته سيدي:  بجهة ، بناء مواد وتوريد مقاوالت

 عن 28343 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القط قطب عبدالعزيز قطب بكر -  109

 القط قطب عبدالعزيز قطب عيد/  بملك القزاز معمل - صيره - البحر شارع:  بجهة ، ماركت سوبر

 مكتبه عن 28352 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علواني عبدالعزيز نجاح -  110

 ابراهيم محمد محمود عون/  بملك دفشو كوم:  بجهة ،(  التصوير ماكينات ماعدا) 

 عن 28384 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس السباعي عبدهللا محمد صالح -  111

 علي السيد ابراهيم حسيني/  بملك عرابي خط -/ 4/ 12 ابيس:  بجهة ، عامة مقاوالت

 تربية عن 28266 برقم 20191105 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عطية العوضي محمد -  112

 . مسلم ابراهيم عطية العوضي/  بملك شعيب غراقة - بيومي سعيد.ع:  بجهة ،.  البان مواشي

 ورشة عن 28265 برقم 20191105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخلفي احمد محمد هالة -  113

 محمد عبدالحميد رمضان/  بملك محفوظ نجيب قرية- 1 رقم عقار- عيسي حوش- العمومي الطريق:  بجهة ، حديد ولحام خراطه

 رضوان

 عن 28294 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان محمد احمد محمود عاصم -  114

 جابر بدوي السيد ابراهيم/  بملك المحكمه شارع المهاجرين:  بجهة ، محمول خدمات

 مكتب عن 28311 برقم 20191114 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مختار محمد محسن احمد -  115

 . حسونة السيد فهمي هدى/  بملك البحري النشو شارع:  بجهة ،.  الغير لحساب نقل

 عن 28330 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالب ابو عبدالمقصود ابراهيم اميرة -  116

 علي محمد عبدالرحمن نبيل/  بملك ابوقير ق 7 حوض:  بجهة ، كرتون بيع

 عن 28330 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطالب عبدالمقصود ابراهيم اميرة -  117

 علي دمحم عبدالرحمن نبيل/  بملك ابوقير ق 7 حوض:  بجهة ، كرتون بيع



 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 28353 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ محمد محمد محمد احمد -  118

 نوار عيد مسعده/  بملك بولين منشأة:  بجهة ، خردوات

 عن 28354 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  119

 . الكريوني رجب ابراهيم احمد/  بملك ابوقير قومبانية - 6 حوض:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 عن 28354 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  120

 الخط 6 بحوض كائن جنيه100000 وبرأسمال التصدير وعموم مقاوالت بنشاط:  االخر الرئيسي:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 . رمضان رجب ابراهيم احمد/  بملك الوسطاني

 عن 28248 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ميهوب عبدالواحد بشير محمد -  121

 ميهوب عبدالواحد بشير عبدهللا/  بملك الخضرة - نوبار عزبة:  بجهة ،.  اللحام ومكن البناء مواد وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب

. 

 مغسله عن 28355 برقم 20191124 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد جبريل علي رشاد علي -  122

 عبدالفتاح محمد محمود/  بملك بولس:  بجهة ، مالبس

 عن 28378 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمود جمعه محمود -  123

 محمد هللا جاب محمد/  بملك الزراعي واالئتمان التنميه بنك امام ناصر شارع:  بجهة ، بتروليه زيوت تغيير

 بقاله عن 28251 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد رمضان نادر احمد -  124

 محمد احمد رمضان نادر/  بملك بردله-حسبو عزبة:  بجهة ،

 حدايد عن 28286 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي حسن سعد حسن حسام -  125

 الديب موسي حسن سعد حسن/  بملك عثمان مسجد بجوار بدرالدين شارع:  بجهة ، وبويات

 تجارة عن 28289 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه راغب عبدالدايم عالء -  126

 االقرع علي احمد فرج/  بملك الكفاح قرية:  بجهة ، احذية

 مكتب عن 28397 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد احمد عيد عاطف خالد -  127

 عبدالجليل محفوظ كريم/  بملك الكفاح شارع 8:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مكتب عن 28349 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   غريب وهبه غريب حكيمة -  128

 . حبيب جورج سعيد/  بملك الحدائق - المبره شارع 17:  بجهة ،.  داخليه رحالت

 عن 28385 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد مصطفي رمضان محمد -  129

 عبدالحميد عبده عبدالحميد/  بملك عرابي خط 4/ 12 قرية ابيس:  بجهة ، بقاله

 عن 28389 برقم 20191127 فى قيد ، 52000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محفوظ ابراهيم عبدالعزيز شعبان -  130

 . عليان علي شحاته جمعه/  بملك قافلة:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 معرض عن 28400 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا اسعد رزق بديعه -  131

 حسين عبدالسميع عبدالسالم محمد/  بملك الزين:  بجهة ، بالعموله مستعمله سيارات تجارة

 تجارة عن 19545 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   القزاز محمد على سعد محمد -  132

 داود حسن حسن/  بملك الحدادين شارع -عائشة السيدة شارع:  بجهة ، ومعماريه يدويه عدد

 تجارة عن 19545 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   القزاز محمد على سعد محمد -  133

 العكريشه - المدرسه شارع وبالعنوان جنيه 500000 ماله وراس وتصدير استيراد بنشاط-الرئيسي:  بجهة ، ومعماريه يدويه عدد

 القزاز محمد على سعد/  بملك

 مكتب عن 28278 برقم 20191107 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد حسين محمد حسين -  134

 . حسين محمد حسين كريم/  بملك المستجدة ابيس:  بجهة ،.  زراعيه وحاصالت خضار توريدات



 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

 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عثمان سليمان عبدالمقصود رفعت اشرف -  135

 . حربيه شحاته شعبان حامد/  بملك - البسلقون ةقري:  بجهة ،.  مواشي حظيرة عن 28290

 عن 28298 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   العطار محمد محمد ابراهيم عبير -  136

 . زيدان ابراهيم مصطفى محمد/  بملك انطونيادس - مصباح السيد شارع 25:  بجهة ،.  بالداخل عمالة الحاق مكتب

 عن 28309 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البليهي الحميد عبد احمد  فتحيي -  137

 حربي سعد خليل فتحي/  بملك الكريون سراويال:  بجهة ، مواشي حظيرة

 عن 28313 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسته منشاوي خميس فرج صالح -  138

 ابوسته منشاوي خميس فرج رمضان/  بملك البسلقون ابوسته عزبة:  بجهة ، والبان تسمين مواشي حظيرة

 بقاله عن 28324 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدابلي محمد سعد حسين سعيد -  139

 الدابلي محمد سعد حسين/  بملك البركة كوم:  بجهة ،

 عن 28333 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   شريف عبدالدايم شريف كرم -  140

 . شريف سالمه احمد عادل/  بملك ماهر علي طريق ضيف.ع:  بجهة ،.  سيارات تجارة معرض

 تجارة عن 28364 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب عبدهللا محمد محمد احمد -  141

 ايوب عبدهللا محمد محمد/ بملك السعرانيه:  بجهة ، وفاكهه خضروات

 عن 28376 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم بشاي ابراهيم مجدي نانسي -  142

 زكي ايوب سعيد بيشوي/  بملك يوليو 26 شارع من السالم شارع:  بجهة ، بقاله

 عن 28386 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمد بدير عادل ايمن -  143

 حشيش حموده بسيوني عيد بسيوني/  بملك عثمان كنج نزهان:  بجهة ، بالسيارات نقل مقاوالت

 مكتب عن 28388 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نورالدين حسن فتحي محمد -  144

 . نورالدين حسن فتحي/  بملك - العالي:  بجهة ،.  متكاملة عموميه مقاوالت

 عن 28256 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبداللطيف سليمان محمد -  145

 مصطفي فاتن/  بملك الذهبي اوالد كافيتريا بجوار اسكندريه مصر السريع الزراعي الطريق:  بجهة ، سيارات واصالح صيانة

 نجم كامل

 عن 28277 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   اسحاق فهمي عادل مجدي -  146

 . اسحاق فهمي عادل/  بملك - الوسطاني الخط - الربعمائة عزبة:  بجهة ،.  المفروشات

 عن 28292 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الكومي شرنوبي محمد فتحي نجالء -  147

 . الكومي شرنوبي محمد فتحي/ بملك السعرانيه - الكومي شارع:  بجهة ،.  سهرة فساتين اتيليه

 عن 28297 برقم 20191113 فى قيد ، 160000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبيد احمد معوض احمد يوسف -  148

 . علي محمد رجب عبدالسالم/  بملك الكنايس:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 مكتب عن 28305 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  عمار محمود محمد محمود -  149

 . شحاته علي ابراهيم نعمه/  بملك الزراعي االرشاد مساكن:  بجهة ،.  غذائيه مواد ونقل توريدات

 عن 28318 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم ابراهيم المجيد عبد مصطفى -  150

 الجندي خليل صبحي/  بملك غطاس بركة هللا نصر:  بجهة ، عالفة

 مكتب عن 28322 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمود محسن ياسر -  151

 عبدالجواد محمود محسن/  بملك النوباريه غرب حسين طه قرية - النوبارية:  بجهة ، عموميه مقاوالت



 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

 مصنع عن 28340 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدقله محمود فتحي فرج -  152

 محمد السيد علي ابراهيم/  بملك زهره علي الحاج عزبة:  بجهة ، جاهزة مالبس

 28346 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   زايد عبدالعال عبدالتواب قطب حسن -  153

 . محمد ابراهيم محمود ابراهيم/  بملك التائبين مسجد خلف - الزهراء تقسيم:  بجهة ،.  افرنجي مخبز عن

 تجارة عن 28371 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل حسن عبدالمنعم مرجان -  154

 الجمل حسن عبدالمنعم/  بملك انطونيادس عرابي احمد شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس

 صالون عن 28393 برقم 20191128 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد شعبان علي عادل -  155

 الرويني ابوبكر الجالي علي فوزي/  بملك الجديده المنشيه شارع:  بجهة ، حالقه

 مصنع عن 28255 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوي محمد حسن فاضل -  156

 محمد عبدالجليل احمد/  بملك التوني جراج خلف الجيش شارع من يوليو 26 شارع:  بجهة ، مفروشات

 عن 28273 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمني اسماعيل محمد عبدالحميد -  157

 السمني اسماعيل محمد/  بملك ابوقير منشية النار خط:  بجهة ، مواشي حظيرة

 17567 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشرقي علي عبدالغني مصطفى غريب -  158

 المشرقي علي الغني عبد مصطفى/  بملك المستجده ابيس  الدرايسه عزبة:  بجهة ، مواشي حظيرة عن

 17567 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشرقي علي عبدالغني مصطفى غريب -  159

 المشرقي علي الغني عبد مصطفى/  بملك المستجده ابيس الدرايسه عزبة:  بجهة ، مواشي حظيرة عن

 28308 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الدين شهاب عبدالوهاب جمال محمد -  160

 . الدين شهاب عبدالوهاب جمال/  بملك صيرة:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت مكتب عن

 عن 28314 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه ابراهيم مبروك صبحي هبة -  161

 ابراهيم احمد ابراهيم محمد/  بملك دفشو-خليفة ع:  بجهة ، مواشي تجارة

 مكتب عن 28331 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالجواد سعد سعيد -  162

 ابوبكر عبدالجواد سعد/ بملك دفشو-الحمره عزبة:  بجهة ، بالداخل نظافه عمال توريد

 عن 28338 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عبدالراضي طه جمعه محمد -  163

 بيومي عبدالفتاح نادرة/  بملك المتولي شارع:  بجهة ، موبيالت محل

 بيع مركز عن 28342 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مكي احمد فتحي نرمين -  164

 . الخولي ابراهيم علي سهام/  بملك بولين:  بجهة ، الغير لدى التصنيع و بيطرية ادوية وتداول

 28341 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الالفي عبدالرؤف عبدالحليم عيد محمد -  165

 ابراهيم احمد محمد/  بملك الخضره:  بجهة ، والفاكهه الزراعية الحاصالت توريد عن

 تجارة عن 28360 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد شحاته سعيد رجب -  166

 . عبيد السيد عبدالسالم محمد/  بملك البحري النشو:  بجهة ،.  جاهزة مالبس

 عن 28366 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدهود عبدالنبي طي حاتم رحاب -  167

 بيومي حسن محمد سلوي/  بملك التمليك:  بجهة ، اتيليه

 فرز محطة عن 24033 برقم 20191103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد السيد مرعى -  168

 البرلسي محمد سعد محمد سمير/بملك البرلسي عزبة-غازي سيدي:  بجهة ، الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتجهيز وتعبئة



 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

 فرز محطة عن 24033 برقم 20191103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد السيد مرعى -  169

 ومواد زراعيه ومنتجات حاصالت تصدير مكتب  بنشاط الرئيسي:  بجهة ، الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتجهيز وتعبئة

 المتولى محمد احمد رباب/  بملك غازى سيدى مساكن 401 شارع 12 وبالعنوان جنيه 25000 ماله وراس غذائيه

 28390 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   دراز عبدالحميد محمد عبدالحكيم وائل -  170

 . فياله عبدالقادر محمود محمد/  بملك البلد كفرالدوار - الكوثر مسجد بجوار:  بجهة ،.  مالبس تصنيع عن

 مكتب عن 28267 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب محمد حسني ايمان -  171

 محمد فرج احالم/  بملك البحري النشو-الخراشي:  بجهة ، داخلية رحالت

.  اسمدة عن 28276 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حسن محمد مبروك محمد -  172

 . مبروك محمد رامي/  بملك االف العشرة - 21 قرية:  بجهة ،

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الجبالي -  173

 يونس بريك منطقة:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف تعبئة مصنع عن 19854 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك

 28395 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبداللطيف عوض عبداللطيف -  174

 رمضان عبداللطيف عوض/  بملك العالي-النبراويه:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الجبالي -  175

 تصديروبراس بنشاط الرئيسي:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف تعبئة مصنع عن 19854 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك يونس بريك منطقة وبالعنوان جنيه 50000 مال

 حدايد عن 28291 برقم 20191112 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عطاهلل محمود محمد لدخا -  176

 . عبدالمعطي عبدالعزيز جمعه محمد/  بملك - ابوصالح:  بجهة ،.  وبويات

 مكتب عن 28325 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك عبدالعزيز محمد لطفي -  177

 مبروك عبدالعزيز محمد/  بملك البحري النشو شارع:  بجهة ، معدنيه وتركيبات توريدات

 عن 16004 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  178

 شعيب عبدالرازق عبدالستار عالء/  بملك البركة كوم:  بجهة ، زراعيه حاصالت وفرز تعبئة محطة

 عن 16004 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  179

 وبالعنوان جنيه 100000 مال وبراس متكامله عموميه مقاوالت بنشاط الرئيسي:  بجهة ، زراعيه حاصالت وفرز تعبئة محطة

 شعيب عبدالرازق عبدالستار/  بملك البركه كوم قرية

 سوبر عن 28350 برقم 20191121 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   بكر ابراهيم عطيه محمد -  180

 . عبدالواحد حسن سعد عماد/  بملك بردلة - عرمش عزة:  بجهة ،.  ماركت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و الفاكهه و الزراعيه الحاصالت وتجهيز وفرز تعبئة محطة  ،  شركة.    وشركاه نصير ابراهيم محمد السيد مهدي/  شركة -  1

 وتجهيز وفرز تعبئة محطة عن ، 28373 برقم 20191126 فى ،قيدت 4000000.000   مالها ،رأس.   التصدير و االستيراد

 الريان كوبري امام النصر ترعة - القاهرة اسكندرية 75 الكيلو:  بجهة ،.  التصدير و االستيراد و الفاكهه و زراعيهال الحاصالت

 الصديق ابوبكر قرية



 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

 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  الشيكوالته  وبيع تصنيع  ،  شركة   وشركاه سعفان  موسى اشرف محمود/  شركة -  2

 قير ابو قوبانية:  بجهة ، الشيكوالته  وبيع تصنيع عن ، 28396 برقم 20191128

 المتخصصة االسنان مراركز وادارة اقامة و الطبية الخدمات تقديم  ،  شركة.    وشركاه الزقم عبدهللا اسماعيل احمد/  شركة -  3

 برقم 20191126 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس.   الطبيه االجهزة و المستلزمات وتوريد وتجارة االسنان ومعامل

 و المستلزمات وتوريد وتجارة االسنان ومعامل المتخصصة االسنان مراركز وادارة اقامة و الطبية الخدمات تقديم عن ، 28372

 . علوي الثاني الدور االدكاوي عمارة - كفرالدوار مدخل:  بجهة ،.  الطبيه االجهزة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   5285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوجبل ابراهيم خميس سالمه   - 1

 نهائيا يالتجار السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   27021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالجليل عبدالمنعم السيد عماد   - 2

 نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   16396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد سنوسى يونس البشير   - 3

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   3848:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار امين يوسف اشرف   - 4

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   17494:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   قناوى محمد حسن فاضل   - 5

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   25007:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عاشور احمد سعيد اسالم   - 6

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو  تم

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   13131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حرب علي علواني بكر ابو حامد   - 7

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   15672:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب صديق حسن السيد   - 8

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   27020:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمد عبدالجليل حامد محمود   - 9

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   4765:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السراج عبدالرحمن فؤاد اعتدال   - 10

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   172:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صفار هللا عبد مبروك  خميس   - 11

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   23725:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   شلبي على حسن عبدالعظيم ابراهيم   - 12

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   24287:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه سليمان صبحى عطيه   - 13

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   16770:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهاب حسن حسنى نبيل   - 14

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   27668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومي مصطفي ابراهيم صبحي عبدهللا   - 15

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   24255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد معوض رمزى مينا   - 16

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   25108:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان عبدالحميد السيد حربي   - 17

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تاريخ وفى ،   16362:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   للمقاوالت عوض ابو)  عوض محمد محمد محمود   - 18

 نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20191114

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ادريس عبدالحميد على ماهر   - 19

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   8629:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المقصود عبد الهادى عبد صبحى   - 20

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   26990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبره عبدالمالك فوزي ابانوب   - 21

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191118 اريخت وفى ،   8544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عبدالعاطى جمال   - 22

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 تم   20191118 تاريخ وفى ،   26996:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخامي حماد عبدالحميد مصطفي محمود   - 23

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   17693:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.  مقدم على محمد على مجدى   - 24

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   25239:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحيم عبداللطيف عبدالعزيز عصام   - 25

 نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   22987:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.  عثمان محمد احمد نسمه   - 26

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   10141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم محمد سعد حمدي   - 27

 نهائيا السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   9995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدايم عبد السيد خميس فتحيه   - 28

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   27739:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدالجواد محمد ضيف احمد   - 29

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   6368:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عنانى السيد بدريه   - 30

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   23297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   نعمةهللا احمد زكريا فتحيه   - 31

 . نهائيا السجل وشطب المحوو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   2746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجليل عبد المطلب عبد  الجليل عبد   - 32

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   17765:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوان هللا عبد محمود جمال   - 33

 نهائياا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   10874:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالسالم محمد   - 34

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   25363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   مبروك عبدالصادق بشير مبروك   - 35

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   25363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   مبروك عبدالصادق بشير مبروك   - 36

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   25363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   مبروك عبدالصادق بشير مبروك   - 37

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   25363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   مبروك عبدالصادق بشير مبروك   - 38

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   12824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم مهنى سلطان محمد   - 39

 . نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   27253:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد عمران ابراهيم   - 40

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   7545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الراضى عبد احمد عبدالراضى   - 41

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   5298:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح على كرم صالح   - 42

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   9196:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لعمروسىا عبدالعزيز السيد سمير   - 43

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   8677:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسن حسن هاله   - 44

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   12281:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدريني محمد محمد كلثوم ام   - 45

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20191128 تاريخ وفى ،   18197:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود الحميد عبد عبده محمد محمود   - 46

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   25420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاشور حسين هللا فتح فتحي محمد   - 47

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  7374 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كويله محمد على مسعد -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  20269 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الحوفى بسيونى حسنين عادل -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  16342 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحليفى السيد اللطيف عبد خالد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  19347 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عبدالهادى على محمد الدين حسام -  4

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

 ، تاريخ وفي  25641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(.   الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم أم)  النسيجيه للمنتجات الشيخ مشغل -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  16416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميخائيل حبيب صبحى بشرى -  6

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

 المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  16951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   احمد سيد قطب عبدالحميد مصطفى -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  6289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى محمد بسيونى -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  24001 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   خميس محمد قاسم عمرو -  9

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  20191106 ، تاريخ وفي  21584 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(.   محمد سليمان السعيد محمد)  السيارات لتجارة البيلى -  10

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

  21584 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"   البيلى محمد سليمان السعيد محمد"  واستبدال وشراء وبيع السيارات لتجارة البيلى -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي

 قيده سبق ،، فرد تاجر"   البيلى محمد سليمان السعيد محمد"  الغير لحساب واستبدال وشراء وبيع السيارات لتجارة البيلى -  12

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  21584 برقم

  جنيه  500000.000،

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  6160 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقوى منصور عادل -  13

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  19448 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   شاور العزيز عبد ابراهيم رضا -  14

  جنيه  1100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  28203 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدري محيسن محمد سامح -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  14166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عبدالحليم رفعت رفعت -  16

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  8511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى محمد حسن محمد ايمن -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  24805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح السيد حسني سعد -  18

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  26861 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمد راغب عبدالغفار راغب هيسم -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  28229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عبداللطيف عبدالحليم علي حلمي -  20

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  28120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناجي محمد علي عوض محمود -  21

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  27974 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمال عبدهللا موسي سمر -  22

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  26327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   فتيحه عبدالمقصود هاشم سعيد -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  18910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى احمد احمد محمد تامر -  24

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  22658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحومه هللا عبد قاسم صالح محمد -  25

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

  20191114 ، تاريخ وفي  25950 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"   زيدان محمد دعبدالحمي محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  26

  جنيه  1100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

  20191114 ، تاريخ وفي  25950 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"   زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  27

  جنيه  1100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  25448 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عياد صميدة صالح صميدة -  28

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  24033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد السيد مرعى -  29

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  25448 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد صميده صالح صميده -  30

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  16892 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الالفى موسى منصور خميس -  31

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  23593 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   محمود فتحي فؤاد أحمد -  32

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  20725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   نويجى معلوم محمد عبدالقادر -  33

  جنيه  1010000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  25948 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد هللا خلف فتحي حشمت -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  16407 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الضبع ناجى الشافى عبد حمدى -  35

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

  20191119 ، تاريخ وفي  16407 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الضبع ناجى الشافى عبد حمدى - السيارات لتجارة الضبع -  36

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

 رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  27732 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   محمد عبدالمجيد مصطفى صبحي هبة -  37

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

 رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  25680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   فرج عزالدين محمد سعيد عزالدين -  38

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  24780 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى محمد على محمود مصطفى -  39

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

 تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  17643 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   على العاطى عبد عبدهللا سعيد العاطى عبد -  40

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  26354 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمعان يوسف سليمان مفدي -  41

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

 تم  20191121 ، تاريخ وفي  23138 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   السيارات لتجارة بوادى)  بوادى ظافر على محمد -  42

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  5140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عبدالحميد جمعه سعد -  43

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  20884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل على محمد محمد -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  26228 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العليمي محمد رشدى احمد -  45

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  22119 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا فرج سليمان ابراهيم سعد ابراهيم -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  25856 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد محمد يوسف عبدالرحمن -  47

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  25842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عشري محمود عبدالفتاح سعيد -  48

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  11538 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدين حسين عبدالستار احمد -  49

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  16832 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمــــد عبدهللا فتحى سالمة -  50

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  11497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشمه عوف ابراهيم عوف -  51

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  10540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان هللا عبد حمدي احمد -  52

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

  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الجبالي -  53

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  25651 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بهيج محمد ابراهيم رمضان محمد -  54

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

 المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  18188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   دميس النصر سيف عبدالحليم خالد -  55

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

 المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  18188 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   دميس النصر سيف عبدالحليم خالد -  56

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

 تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  24732 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الزيات ابراهيم عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن -  57

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  18808 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الحميد عبد ابراهيم محمود عادل -  58

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  15612 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابونعيجه صقر رمضان وديده -  59

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  24102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عطيه شفيق عطيه مينا -  60

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  25655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابراهيم محمد عبدالمنعم محمد -  61

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 28244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان سعد محمد -  1

  قمر احمد محمد زينب/  بملك ابوسليمان حمدي الشهيد مسجد بجوار سليم كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شكشوك حسن عبدالشهيد حمدي عالء -  2

 شكشوك حسن عبدالشهيد حمدي عالء/  بملك الكيماويات - التمليك مساكن ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 24033    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، على محمد السيد مرعى -  3

 البرلسي محمد سعد محمد سمير/بملك البرلسي عزبة-غازي سيدي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 24033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد مرعى -  4

 12 وبالعنوان جنيه 25000 ماله وراس غذائيه ومواد زراعيه ومنتجات حاصالت تصدير مكتب  بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير

 المتولى محمد احمد رباب/  بملك غازى سيدى مساكن 401 شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 28247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الصباغ يوسف عبدالعزيز احمد محمد -  5

 . ابراهيم عبدالفتاح حمدي معتصم/  بملك الحدائق - الشين سما ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 28246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعدور اسماعيل شحاته محمد محمد -  6

  محمود حنفي احمد/  بملك النافورة شارع المهاجرين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 28248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ميهوب عبدالواحد بشير محمد -  7

 . ميهوب عبدالواحد بشير عبدهللا/  بملك الخضرة - نوبار عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 28245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدي يوسف هللا فتح كمال صبري -  8

  عبدهللا عبدالقادر هللا امان/  بملك غازي سيدي - الطويله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 24033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد مرعى -  9

 جنيه 25000 مال براس الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتجهيز وتعبئة فرز محطة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

 البرلسي محمد سعد محمد سمير/بملك البرلسي عزبة-غازي سيدي بالعنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 28249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي دسوقي علي محمد -  10

 علي ابو رمضان السيد محمد/  بملك المحكمه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االقرع محمد السيد ايهاب -  11

  السيد محمد سعيد/  بملك مرجان - لوقين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبداللطيف سليمان محمد -  12

 نجم كامل مصطفي فاتن/  بملك الذهبي اوالد كافيتريا بجوار اسكندريه مصر السريع الزراعي الطريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيطي السيد احمد مسعد محمود -  13

 اسماعيل محمد اشرف/  بملك سابقا ليالينا كافيتريا - العمده مدخل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض خليفه معوض بيتر -  14

  عباسيه احمد كامل سعيد بملك الزجاج معمل امام السريع الزراعي الطريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوي محمد حسن فاضل -  15

 محمد عبدالجليل احمد/  بملك التوني جراج خلف الجيش شارع من يوليو 26 شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد الصافي محمد احمد -  16

  محمد سيد عبدالعزيز محمد/  بملك الثورة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 23058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جاد الحميد عبد جمال احمد -  17

  الفضيل عبد مصطفى شعبان يوسف/  بملك الحدائق - الشناوي  شارع باالس المعتز برج ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 28259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  والتغليف للتعبئة الحسن)  خليل عبدالحميد فهمي محمد حسن -  18

  محمد احمد رمضان ياسر/  بملك غاذي سيدي 3 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد رمضان نادر احمد -  19

  محمد احمد رمضان نادر/  بملك بردله-حسبو عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العواد عامر المعز عبد مصطفى احمد -  20

 ثابت حسين الدين صالح محمد/  بملك الميزانه داير ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 28257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات حسن احمد بسيوني -  21

  حسين محمد محمد مصطفي/  بملك المهاجرين - زهران شارع 2 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم أم)  المنزليه األدوات و الكهربائيه لألجهزة الشيخ -  22

 برأسمال نسيجيه منتجات مشغل بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 25641

 . البنا سعيد عيد كرومه/  بملك برسيق - الزنط بقرية كائن جنيه50000

 تاريخ وفي 25641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم أم)  النسيجيه للمنتجات الشيخ مشغل -  23

 بقرية كائن جنيه50000 برأسمال نسيجيه منتجات مشغل بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  نالعنوا تعديل تم 20191105

 . البنا سعد عيد كرومه/  بملك برسيق - الزنط

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب يوسف احمد زكريا رميلة -  24

  محمد عبدالفتاح عادل/  بملك االقصر شارع من متفرع حماد حسن شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيخ محمد حسين محمد احمد -  25

  بطيخ محمد حسين محمد رمضان/  بملك المستجده ابيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خضر محمد ابراهيم محمود -  26

 . عبدالجليل عبدهللا عبدالمنعم صبري/  بملك اشو كوم - السبعين عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خضر محمد ابراهيم محمود -  27

 . عشماوي عبدالسالم محمد مسعود/  بملك اشو كوم - السبعين بعزبة كائن جنيه12000 برأسمال مكتبة:  الرئيسي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية العوضي محمد -  28

 . مسلم ابراهيم عطية العوضي/  بملك شعيب غراقة - بيومي سعيد.ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خضر محمد ابراهيم محمود -  29

 . اويعشم عبدالسالم محمد مسعود/  بملك اشو كوم - السبعين عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خضر محمد ابراهيم محمود -  30

 عبدالمنعم صبري/  بملك اشو كوم - السبعين بعزبة كائن جنيه 25000 برأسمال يدوي نجارة ورشة:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . عبدالجليل عبدهللا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخلفي احمد محمد هالة -  31

  رضوان محمد عبدالحميد رمضان/  بملك محفوظ نجيب قرية- 1 رقم عقار- عيسي حوش- العمومي الطريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 25641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  32

 . البنا سعيد عيد كرومة/  بملك برسيق - الزنط قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 25641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  33

 . رمضان شعبان فتحي سامي/  بملك ببسنتواي كائن منزلية وادوات كهربائية اجهزة تجارة:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 25641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  34

 مصطفي محمد ابراهيم/بملك هللا جاب عامر محمد شارع بالعنوان نسيجيه منتجات مشغل بنشاط اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد حامد علي صبري اسالم -  35

  ابواحمد احمد ابراهيم شعبان/  بملك الصحيه الوحده بجوار -البحري النشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالسالم طه كمال -  36

  عثمان احمد ابراهيم محمد/  بملك دفشو-طه عزبة - ابورامون شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  العوفي محمد فؤاد فتحي -  37

 . العوفي فؤاد فتحي شحات/  بملك البركة كوم - الغرياني عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 28267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب محمد حسني ايمان -  38

  محمد فرج احالم/  بملك البحري النشو-الخراشي ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  القزاز محمد على سعد محمد -  39

 داود حسن حسن/  بملك الحدادين شارع -عائشة السيدة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  القزاز محمد على سعد محمد -  40

 على سعد/  بملك العكريشه - المدرسه شارع وبالعنوان جنيه 500000 ماله وراس وتصدير استيراد بنشاط-الرئيسي ،:   الـتأشير

 القزاز محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 28271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمد عبدالسميع فتحي -  41

  شحاته حكيم عزمي حكيم/  بملك االبتدائي الديني المعهد بجوار الوليد بن خالد شارع 17 ،:   الـتأشير

 , العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 28274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي عبدالرحيم عبده مجدي -  42

  رفاعي عبداللطيف محمود محمد/  بملك رنا الدكتوره وصيدليه الجمال معصره بجوار شحاته اسماعيل شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 28272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور علي عبدالعزيز فوزي نصرهللا -  43

  محمد عبده غريب ايهاب/  بملك السلع مؤسسة شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 28273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمني اسماعيل محمد عبدالحميد -  44

  السمني اسماعيل محمد/  بملك ابوقير منشية النار خط ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الطبيه المعامل مستلزمات وتوزيع لتجارة حسان)  حسان اصالن محمود مصطفي -  45

 ابوزيد عبدالجواد محمد/  بملك -3 ابيس-المدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 28269

 احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  القزاز محمد على سعد محمد -  46

 الحدادين شارع -عائشة السيدة بشارع كائن جنيه12000 وبرأسمال ومعماريه يدوية عدد تجارة نشاطه: اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . داود حسن حسن/  بملك

 تاريخ وفي 19545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد على سعد محمد - والتصدير لالستيراد القزاز -  47

 كائن جنيه12000 وبرأسمال ومعماريه يدوية عدد تجارة نشاطه: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191106

 . داود حسن حسن/  بملك الحدادين شارع -عائشة السيدة بشارع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عرابي مهدي فايز سامي -  48

 وتعبئة وخلط عامه صحه ومبيدات ومخلبيه مركبه اسمدة وتعبئة وخلط وتجارة تصنيع  ليصبح الرئيسي نشاط تعدل ،:   الـتأشير

 ل طبقا به المسموح حدود فى التصدير و االستيراد وعموم زراعية مبيدات تصنيع و وسائله بودرة البيطريه المطهرات و المبيدات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عرابي مهدي فايز سامي -  49

 وتعبئة وخلط عامه صحه ومبيدات ومخلبيه مركبه اسمدة وتعبئة وخلط وتجارة تصنيع  ليصبح الرئيسي نشاط تعدل ،:   الـتأشير

 ل طبقا به المسموح حدود فى التصدير و االستيراد وعموم زراعية مبيدات تصنيع و وسائله بودرة البيطريه المطهرات و المبيدات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 28270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شميم محمد سامي خالد -  50

  الغرباوي محمود باسم محمد/  بملك الساحه بجوار االدكاوي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 28275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالمجيد عوض فرحات عوض -  51

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

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  زيد احمد عبدالحميد محمد محمد -  52

 . بركة محمد السيد جمعه السيد/  بملك دفشو - 8 بحوض كائن محمول خدمات بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 28281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن خالد ابراهيم محمد -  53

 . عرفة عبدالمنعم محمد/  بملك الجديدة المنشية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 28276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسن محمد مبروك محمد -  54

 . مبروك محمد رامي/  بملك االف العشرة - 21 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 28278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد حسين محمد حسين -  55

 . حسين محمد حسين كريم/  بملك المستجدة ابيس  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 28277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  اسحاق فهمي عادل مجدي -  56

 . اسحاق فهمي عادل/  بملك - الوسطاني الخط - الربعمائة عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  زيد احمد عبدالحميد محمد محمد -  57

 . بركة محمد السيد جمعه السيد/  بملك دفشو - 8 حوض ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 28279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بدر فهيم عبده عماد -  58

 . بدر فهيم عبده/  بملك بوالد قصر - نعيم زاوية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس حافظ حجازي طارق عبدالرحمن -  59

  احمد حسن جاد/  بملك االسالم مسجد شارع نظير- االرز مضرب شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال شحاته عطا غنية -  60

  متولي محمد احمد محمد/  بملك غازي سيدي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 8511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمد حسن محمد ايمن -  61

 الفقي الهادى عبد المعطي عبد محمد/  بملك البيضا الخواجه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28286    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، موسي حسن سعد حسن حسام -  62

 الديب موسي حسن سعد حسن/  بملك عثمان مسجد بجوار بدرالدين شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 24503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد مصطفى مصطفى منير محمد -  63

 حنورة راشد مصطفى صالح/  بملك الميزانة عاطف ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان علي مرعي خميس عايدة -  64

  نصر علي عبدالحليم عبدالمعطي سالمه بملك 10 السناوي - غازي سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مسعود حسن -  65

  عبدالصمد بسيوني محمد/  بملك السناهرة-الرحمة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 21905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دومه عبدالمعطى محمد هانى -  66

 عبده على عبدالونيس رزق بملك الشرقيه بلقطر ابوحمص ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل جابر سالم محمد -  67

  محمد كامل جابر سالم/  بملك غازي سيدي - الهلباوي منشية - طعيمه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 28282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيدو محمد عبدالجليل مها -  68

  مصطفي مسعد محمد مسعد/  بملك سينا ابن شارع من االجزخانه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه راغب عبدالدايم عالء -  69

  االقرع علي احمد فرج/  بملك الكفاح قرية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عثمان سليمان عبدالمقصود رفعت اشرف -  70

 . حربيه شحاته شعبان حامد/  بملك - البسلقون قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان محمد احمد محمود عاصم -  71

  جابر بدوي السيد ابراهيم/  بملك المحكمه شارع المهاجرين ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 21905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دومه عبدالمعطى محمد هانى -  72

 من غرابة رياض شارع خرسيت - طنطا بمركز كائن جنيه10000 برأسمال سيارات تجارة: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . علي شحاته علي محمد/  بملك شوبر طريق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عطاهلل محمود محمد خالد -  73

 . عبدالمعطي عبدالعزيز جمعه محمد/  بملك - ابوصالح ،:   الـتأشير

 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الجبالي -  74

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك يونس بريك منطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي

 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الجبالي -  75

 منطقة وبالعنوان جنيه 50000 مال تصديروبراس بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك يونس بريك

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الكومي شرنوبي محمد فتحي نجالء -  76

 . الكومي شرنوبي محمد فتحي/ بملك السعرانيه - الكومي شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الزعبالوي ابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد -  77

 . شلبي علي ابراهيم عوض احمد/  بملك الغاز محطة امام الحدائق زهراء - 3 مكة برج 22 شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشرقي علي عبدالغني مصطفى غريب -  78

 المشرقي علي الغني عبد مصطفى/  بملك المستجده ابيس  الدرايسه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشرقي علي عبدالغني مصطفى غريب -  79

 المشرقي علي الغني عبد مصطفى/  بملك المستجده ابيس الدرايسه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  المشرقى على الغنى عبد مصطفى غريب -  80

 مواشي حظيرة - المشرقي علي الغني عبد مصطفى/   بملك  المستجده ابيس الدريسه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وفي 17567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المشرقى على الغنى عبد مصطفى غريب)  والتصدير لالستيراد المشرقى -  81

 علي الغني عبد مصطفى/   بملك  المستجده ابيس الدريسه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 اريخت

 مواشي حظيرة - المشرقي

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود -  82

 سيف رشدي/بملك يونس بريك منطقة بالعنوان غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 الجبالي بدوي محمود النصر

 تاريخ وفي 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود - والتصدير لالستيراد الجبالى -  83

 منطقة بالعنوان غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك يونس بريك

 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود -  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى -  84

 غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك يونس بريك منطقة بالعنوان

 تاريخ وفي 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود -  للتصدير الجبالي -  85

 منطقة بالعنوان غذائية مواد وتغليف تعبئة مصنع بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 الجبالي بدوي محمود النصر سيف رشدي/بملك يونس بريك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 28293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد فؤاد محمد -  86

  احمد حمدان بكري كرم/  بملك شحاته سيدي دوران ناحية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبيد احمد معوض احمد يوسف -  87

 . علي محمد رجب عبدالسالم/  بملك الكنايس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  العطار محمد محمد ابراهيم عبير -  88

 . زيدان ابراهيم مصطفى محمد/  بملك انطونيادس - مصباح السيد شارع 25 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالجواد محمد علي محمود كريم -  89

 . عبدالجواد محمد علي محمود/  بملك منصور عزبة الصنايع مدرسة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  كشك مختار حاتم محمد خالد -  90

 . عبدالوهاب المهدي هانم/  بملك القديم السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بوادي علي علي عمرو -  91

 . بوادي علي علي/  بملك السريع الطريق - اسعد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد محمد رافت بيومي -  92

 . السيد عبيد السيد سعيد/  بملك دفشو - العريشة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حبيب محمد ناجي مروة -  93

 . عبدالرحمن علي محمد علي/  بملك الحديد السكة سور امام القاهر شارع من فريد محمد شارع 1 م1ر العقار ،:   الـتأشير

 , العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 28302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمار ابراهيم سعد عبدهللا عفاف -  94

 . عمار سعد عبدهللا نيفين/  بملك الحدائق - المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالم محمود حسين حسين احمد -  95

 كائن جنيه50000 وبرأسمال"   الجاهزة للمالبس المصرية"  تجارية وبسمة جاهزة مالبس مصنع:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . حسن عبداألحد الحسن/  بملك بالمصمودي

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالم محمود حسين حسين احمد -  96

 . حسن عبدالعزيز خالد/  بملك الجمهوريه شارع اول ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الدين شهاب عبدالوهاب جمال محمد -  97

 . الدين شهاب عبدالوهاب جمال/  بملك صيرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مختار محمد محسن احمد -  98

 . حسونة السيد فهمي هدى/  بملك البحري النشو شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الصباغ يوسف عبدالعزيز احمد محمود -  99

 .جاد عبدالرحيم محمد محمد/  بملك الشين سما برج - الحدائق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عطاهلل عبدالعزيز شوقي اماني -  100

 . ابراهيم عنتر خميس حمود/  بملك البحر شارع - القزاز معمل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مشرقي غطاس نسيم ميشيل ماريانا -  101

 . هللا عوض كيرلس كوكب/  بملك الحدادين - عائشة السيدة شارع 6 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. عمار محمود محمد محمود -  102

 . شحاته علي ابراهيم نعمه/  بملك الزراعي االرشاد مساكن ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 28306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شعبان جمعه عبدالخالق جمعه -  103

 . شعبان جمعه عبدالخالق/  بملك انطونيادس - عرابي احمد شارع ،:   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 20191114 تاريخ وفي 28309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البليهي الحميد عبد احمد  فتحيي -  104

 حربي سعد خليل فتحي/  بملك الكريون سراويال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالم محمود حسين حسين احمد -  105

 شارع بأول كائن 2018/10/02 من اعتبارا جنيه50000 برأسمال للمصنع مالبس توزيع مكتب: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 حسن عبدالعزيز خالد/  بملك الجمهورية

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالم محمود حسين حسين احمد -  106

 شارع بأول كائن 2018/10/02 من اعتبارا جنيه50000 برأسمال للمصنع مالبس توزيع مكتب: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 حسن عبدالعزيز خالد/  بملك الجمهورية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 20696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد ربه عبد وائل -  107

 رشيد حديد سكة بشارع كائن جنيه10000 برأسمال"  التدخين مستلزمات جميع بيع" بنشاط( : 1) اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . البلد المعمورة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 20696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد ربه عبد وائل -  108

 شارع تقاطع مع رشيد حديد سكة شارع 10بـ كائن جنيه10000 وبرأسمال سجائر بيع بنشاط(: 2) اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . ارضي - البلد المعمورة - الرحاب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 20696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد ربه عبد وائل -  109

 25 شارع من التوحيد مسجد بجوار 10 بشارع كائن جنيه10000 برأسمال غذائية مواد بنشاط(: 3) اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . ارضي - طوسون

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير محمد علي محمد علي -  110

  ابويوسف بدر عبدالفتاح هانم/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسته منشاوي خميس فرج صالح -  111

  ابوسته منشاوي خميس فرج رمضان/  بملك البسلقون ابوسته عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم حسن عبدالفتاح ابوالنور رمضان محمد -  112

  عبدالفتاح النور ابو رمضان ابوالنور/  بملك ناصر شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28319    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ،.  غانم ابراهيم علي محمد هيثم -  113

 . ابراهيم علي محمد/ بملك البسلقون ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد ابوالفتوح مصطفي سعد محمد -  114

  ابوالفتوح مصطفي ممدوح/  بملك اشو كوم- رجب عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد عمرو -  115

  حماد عيسي سليمان سعيد/ بملك االف العشره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 27358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخراني عبدهللا طه عبدهللا -  116

 دسوقي مسعود صالح مسعود/  بملك القديمه البوسطه خلف االندلس ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه ابراهيم مبروك صبحي هبة -  117

  ابراهيم احمد ابراهيم محمد/  بملك دفشو-خليفة ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم المجيد عبد مصطفى -  118

 الجندي خليل صبحي/  بملك غطاس بركة هللا نصر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 27358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخراني عبدهللا طه عبدهللا -  119

 دسوقي مسعود صالح مسعود/  بملك القديمه البوسطه خلف االندلس ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم عبدالهادي رجب احمد -  120

 عبده ابراهيم عبدالهادي رجب/  بملك العريشه - دفشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالسالم عبدالحميد سعد رفيق -  121

 . شحاته عطية فتحي احمد/  بملك - الكنايس قرية ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو عبدالمقصود ابراهيم اميرة -  122

  علي محمد عبدالرحمن نبيل/  بملك ابوقير ق 7 حوض ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عبدالمقصود ابراهيم اميرة -  123

  علي محمد عبدالرحمن نبيل/  بملك ابوقير ق 7 حوض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  124

 عموميه مقاوالت ونشاطه(  سابقا رئيسي)  االخر الرئيسي  النشاط الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود محسن ياسر -  125

  عبدالجواد محمود محسن/  بملك النوباريه غرب حسين طه قرية - النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  126

 عموميه مقاوالت ونشاطه(  سابقا رئيسي)  االخر الرئيسي  النشاط الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  127

 سيدي شرطة قسم بجوار المحطة شارع بالعنوان الكائن - عموميه  مقاووالت  - االخر الرئيسي النشاط الغاء ،:   الـتأشير وصف

 شحاته اسماعيل عبدالحي/  بملك غازي

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 16004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  128

 كوم بالعنوان جنيه 50000 ماله براس زراعيه حاصالت وفرز تعبئة محطة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  شعيب عبدالرازق عبدالستار عالء/  بملك البركة

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  129

 سيدي شرطة قسم بجوار المحطة شارع بالعنوان الكائن - عموميه  مقاووالت  - االخر الرئيسي النشاط الغاء ،:   الـتأشير وصف

 شحاته اسماعيل عبدالحي/  بملك غازي

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحكيم عبد  صبحي سعيد رمضان -  130

 مجاهد مختار علي/  بملك الجمهوريه ش من الصديق بكر ابو ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد نجيب عاطف مينا -  131

  مشرقي هللا فرج يوسف نعمه/  بملك المركب شارع من متفرع عاشور عزبة ،:   أشيرالـت

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد شعبان عمرو -  132

  المليجي السيد سعاد/  بملك حمدي الشهيد مسجد شارع سليم كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدابلي محمد سعد حسين سعيد -  133

  الدابلي محمد سعد حسين/  بملك البركة كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب جيد اديب مرفت -  134

  سدراك عياد مريد/  بملك التحرير شمال الناصر ق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 15502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان كامل سعيد سمير -  135

 كامل سعيد احمد/بملك غازي سيدي بالعنوان جنيه 50000 مال براس مواشي حظيرة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

 سلمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 16004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  136

 شعيب عبدالرازق عبدالستار عالء/  بملك البركة كوم  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 16004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  137

/  بملك البركه كوم قرية وبالعنوان جنيه 100000 مال وبراس متكامله عموميه مقاوالت بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 شعيب عبدالرازق عبدالستار

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 15502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان كامل سعيد سمير -  138

 سلمان كامل سعيد احمد/بملك غازي سيدي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 15502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان كامل سعيد سمير -  139

 سليمان كامل سعيد ورثة بملك البسلقون/  حمدى عزبة وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس بقاله بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 28328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد محمد تامر -  140

 النبى  عبد حسن محمد محمد/  بملك شحاته سيدي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم سالم خميس عصام اسالم -  141

 وهبان محمد حسن محمد/  بملك المحكمه شارع من الشريف روضه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 22467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ رضوان مسعود منال -  142

 فوده  محمد اسماعيل احمد/  بملك السالم حي  -  المحكمه ش من 22 ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالكريم طاهر حميده -  143

  خميس عبدالكريم طاهر عبدالكريم/  بملك الرئيسية 6 ابيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالجواد سعد سعيد -  144

  ابوبكر عبدالجواد سعد/ بملك دفشو-الحمره عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد حمدون سامح -  145

  الزراعي االصالح - غازي سيدي احمد سيد عباس عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول محمد عبدالرحمن شيماء -  146

  شعير محمد علي محمد علي/  بملك البحري النشو ،:   أشيرالـت وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 28333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شريف عبدالدايم شريف كرم -  147

 . شريف سالمه احمد عادل/  بملك ماهر علي طريق ضيف.ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 15612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونعيجه صقر رمضان وديده -  148

 احمد/  بملك الفرج كوم الى العنوان وتعديل حليب البان مواشي تربية الى االخر الرئيسي نشاط تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 محمود عبدهللا صبري

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسن ابوزيد رافت ريهام -  149

 محمد اسماعيل حسنين/  بملك المصنوعات بيع شارع من الجمله لتجارة اباظه خلف الشافعي اسماعيل شارع 9 ،:   الـتأشير وصف

  الشافعي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقله محمود فتحي فرج -  150

  محمد السيد علي ابراهيم/  بملك زهره علي الحاج عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالراضي طه جمعه محمد -  151

  بيومي عبدالفتاح نادرة/  بملك المتولي شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الالفي عبدالرؤف عبدالحليم عيد محمد -  152

  ابراهيم احمد محمد/  بملك الخضره ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 24780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد على محمود مصطفى -  153

 . االوقاف وزارة/  بملك السالم مسجد اعلى الحدائق ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 15612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونعيجه صقر رمضان وديده -  154

 محمود عبدهللا صبري احمد/  بملك الفرج كوم ،:   رالـتأشي وصف

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  علي عبدالعاطي عبدهللا سعيد عبدالعاطي -  155

 . التعاونيه الزراعيه اسماعيل مصطفى جمعية/  بملك اسماعيل مصطفى قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  علي عبدالعاطي عبدهللا سعيد عبدالعاطي -  156

 . معوض عبدالنبي عزيزة/  بملك الفرج بكوم وكائن وتصدير استيراد بنشاط:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود مرسي عبدالناصر جمال هند -  157

  يونس ابراهيم نبيل/  بملك نجم ارض العلوي الكوبري ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط قطب عبدالعزيز قطب بكر -  158

 القط قطب عبدالعزيز قطب عيد/  بملك القزاز معمل - صيره - البحر شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  على العاطى عبد عبدهللا سعيد العاطى عبد -  159

 كائن جنيه12000 وبرأسمال تعبئة و فرز محطة بنشاط اخر رئيسي محل افتتاح: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . التعاونيه الزراعية اسماعيل مصطفى جمعية/  بملك اسماعيل مصطفى بقرية بالنوباريه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مكي احمد فتحي نرمين -  160

 . الخولي ابراهيم علي سهام/  بملك بولين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 28344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالنبي احمد محمد هللا فتح محمد -  161

 . الدين سيف محمد عبدالقادر عصام باسم/  بملك - البلد البيضا - الفرن شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 28350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بكر ابراهيم عطيه محمد -  162

 . عبدالواحد حسن سعد عماد/  بملك بردلة - عرمش عزة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 5140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالحميد جمعه سعد -  163

 . حسن علي عبدالمنعم انتصار/  بملك المحطة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 28348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالمه علي رمضان محمد -  164

 . سالمة علي رمضان/  بملك الكوبري بججوار زهرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 28345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سليمان علي عبدالستار محمد -  165

 . نوح صابر الطاهر حمدي/  بملك - جناكليس تدريب مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 28349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غريب وهبه غريب حكيمة -  166

 . حبيب جورج سعيد/  بملك الحدائق - المبره شارع 17 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 9557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي بكر تامر مصطفي صبحي -  167

 وكائن جنيه12000 وبرأسمال" للرحالت ترافيل باريس" تجارة بسمة رحالت مكتب بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . 8 شارع 6 بالعنوان

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 28346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  زايد عبدالعال عبدالتواب قطب حسن -  168

 . محمد ابراهيم محمود ابراهيم/  بملك التائبين مسجد خلف - الزهراء تقسيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 28347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد السيد احمد -  169

 . شعبان عبدالصمد احمد رامي/  بملك االولى الدفعة -  التمليك - الفنيه المدرسة أمام 12 رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد شحاته سعيد رجب -  170

 . عبيد السيد عبدالسالم محمد/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد محمد محمد احمد -  171

  نوار عيد مسعده/  بملك بولين منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جبريل علي رشاد علي -  172

  عبدالفتاح محمد محمود/  بملك بولس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي عبدالاله علي احمد -  173

  احمد حسين عبدالعزيز محمد/  بملك العمومي السنترال خلف السعرانيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  174

 . الكريوني رجب ابراهيم احمد/  بملك ابوقير قومبانية - 6 حوض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  175

 الوسطاني الخط 6 بحوض كائن جنيه100000 وبرأسمال التصدير وعموم مقاوالت بنشاط:  االخر الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . رمضان رجب ابراهيم احمد/  بملك

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم ايمان -  176

 . عمر عبدالفتاح احمد/  بملك الدولة امن خلف 10 عقار 6 شقة - النوباريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  راشد علي ابراهيم رمضان تحية -  177

 . راشد علي ابراهيم رمضان/  بملك السناهرة - ابوحليمة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علواني عبدالعزيز نجاح -  178

  ابراهيم محمد محمود عون/  بملك دفشو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه عبده السيد رفعت السيد -  179

  صباح يوسف عبدالحميد هويدا/  بملك السعرانيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشريف محمود محمد هشام -  180

 . الشريف مصطفى محمود محمد/  بملك المحكمة شارع من متفرع سالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عثمان كمال باتع محمود -  181

  خاطر عبدالموجود خاطر شيماء/  بملك العلوى الكوبري بجوار الجديد الدوار كفر مدخل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  182

 . رمضان رجب ابراهيم احمد/ بملك الوسطاني الخط - 6 حوض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 28354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  183

 ابراهيم احمد/  بملك ابوقير قومبانية - 6 بحوض كائن جنيه100000 برأسمال  مواشي حظيرة:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 . الكريوني رجب

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حسن عبدالمنعم مرجان -  184

  الجمل حسن عبدالمنعم/  بملك يادسانطون عرابي احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس صالح صميده احمد -  185

  صالح صميده احمد حامد/  بملك النمريه ادريس صالح عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدهللا محمد محمد احمد -  186

  ايوب عبدهللا محمد محمد/ بملك السعرانيه ،:   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 20191125 تاريخ وفي 28368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيله حسن احمد خيري رباح -  187

  هبيله حسن احمد خيري احمد/  بملك المحكمه امام خالد ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهود عبدالنبي طي حاتم رحاب -  188

  بيومي حسن محمد سلوي/  بملك التمليك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار علي حسن علي ريهام -  189

  محمد ابراهيم محمود/  بملك الميزانه شارع 20 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عبدهللا صبري محمد -  190

  المتولي عبدالرحيم عبده مجدي/  بملك ابوالعطا قرية امام شحاته اسماعيل شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي السيد عبدالفتاح مي -  191

  راشد عبدالمنعم محمد/  بملك الجديده المنشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمة عيد زفاي محمد -  192

  هللا نعمه عبدالحميد عيد مرضي/  بملك ابوالخزر جناب قرية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 28367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلي احمد سيد عبدالعاطي محمد سالم -  193

  شوشه محمود السيد محمود/  بملك البركة كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 27937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالمحسن زهران محمد زهران -  194

  تانيس  75 ، 73 شرقي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 11538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين حسين عبدالستار احمد -  195

 محمد سعد ياسر/بملك(مول سفير) سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 11538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين حسين عبدالستار احمد -  196

 حنا مينا/  بملك يوليو 26 شارع من اإلتحاد ش وبالعنوان جنيه 50000 ماله وراس بقاله بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 حنا يوسف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بكر محمد جمعه خميس -  197

 . علي السيد محمد/  بملك البسلقون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود جمعه محمود -  198

 محمد هللا جاب محمد/  بملك الزراعي واالئتمان التنميه بنك امام ناصر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يعل فتحي خميس محمود -  199

  محمد علي فتحي خميس/  بملك البيضا-طه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم محمد -  200

 . محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم/  بملك بسيوني.م ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي نصر محمد دسوقي محمد -  201

  شحاته علي شوقي شريف/  بملك المدينه مجلس امام الزهراء تقسيم هللا جاب عامر محمد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 28376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بشاي ابراهيم مجدي نانسي -  202

  زكي ايوب سعيد بيشوي/  بملك يوليو 26 شارع من السالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 11538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين حسين عبدالستار احمد -  203

 سفير) سعيد بور شارع بالعنوان جنيه 10000 مال براس مالبس محل بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  محمد سعد ياسر/بملك(مول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالتواب قطب محمود -  204

  الزراعي لالصالح المشتركة الجمعيه- الشرطه مركز بجوار الزراعي االصالح مبني 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد بدير عادل ايمن -  205

 حشيش حموده بسيوني عيد بسيوني/  بملك عثمان كنج نزهان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد مصطفي رمضان محمد -  206

 عبدالحميد عبده عبدالحميد/  بملك عرابي خط 4/ 12 قرية ابيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس السباعي عبدهللا محمد صالح -  207

 علي السيد ابراهيم حسيني/  بملك عرابي خط -/ 4/ 12 ابيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 18808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الحميد عبد ابراهيم محمود عادل -  208

 ابراهيم محمود عبدالحميد/  بملك - البغدادى بشارع الكائن و بويات بنشاط وشطبه االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

. 

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محفوظ ابراهيم عبدالعزيز شعبان -  209

 . عليان علي شحاته جمعه/  بملك قافلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي جمعه محمد -  210

 منصور علي جمعه سعد/  بملك ابوالخزر جناب ،:   الـتأشير

 تم 20191127 تاريخ وفي 28387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الصاوي بكير محمد عماد)  للمقاوالت عماد مكتب -  211

  عوض محمد عبدالهادي عبدهللا مها/  بملك بسنتواي - الجزيرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دراز عبدالحميد محمد عبدالحكيم وائل -  212

 . فياله عبدالقادر محمود محمد/  بملك البلد كفرالدوار - الكوثر مسجد بجوار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 , العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 23714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد حسن احمد مبروك عماد -  213

 . نمير بن حذيفة شارع خورشيد - المهاجرين بقرية كائن داخليه رحالت مكتب:  فرع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نورالدين حسن فتحي محمد -  214

 . نورالدين حسن فتحي/  بملك - العالي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمة رمضان سعد ايمن -  215

  هللا نعمة رمضان سعد/  بملك الخزر ابو جناب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي جمعه سعد خميس -  216

 منصور علي جمعه خميس/  بملك ابوالخزر جناب ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبداللطيف عوض عبداللطيف -  217

  رمضان عبداللطيف عوض/  بملك العالي-النبراويه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان علي عادل -  218

  الرويني ابوبكر الجالي علي فوزي/  بملك الجديده المنشيه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا اسعد رزق بديعه -  219

  حسين عبدالسميع عبدالسالم محمد/  بملك الزين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل جابر سالم محمد -  220

 محمد كامل جابر سالم احمد/بملك غازي سيدي- ويالهلبا منشاه بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   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 20191128 تاريخ وفي 28398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وريدة السيد عوض ربيع اسالم -  221

  علي سعد سماره/  بملبك التمامة - النص كوم ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 23247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  البيهى  هللا عطا سعد محمد سعد)  العامه للمقاوالت البيهى -  222

 البيهى حسن عطاهلل سعد محمد/  بملك 6/4 ابيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128

 تاريخ وفي 23247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيهي عطاهللا سعد محمد سعد - الغذائيه المواد لتعبئة البيهي -  223

 البيهى حسن عطاهلل سعد محمد/  بملك 6/4 ابيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب احمد عبدالغفار احمد -  224

  السنبوطي احمد عبدالخالق صبري/  بملك عثمان كنج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل جابر سالم محمد -  225

 محمد كامل جابر سالم احمد/بملك غازي سيدي- الهلباوي منشاه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمد محمد اسالم -  226

  سالم عبدهللا شوقي عبدهللا/  بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد عيد عاطف خالد -  227

  عبدالجليل محفوظ كريم/  بملك الكفاح شارع 8 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 28392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي هللا جاب محمد محمد -  228

 عبدالقادر حمدون احالم/  بملك-الفرج كوم الحمراء العزبه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شكشوك حسن عبدالشهيد حمدي عالء -  1

 ماركت سوبر:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 23058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جاد الحميد عبد جمال احمد -  2

 ( واستبدال وبناء وهدم وتاجير وبيع شراء)  عقاري استثمار:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 16342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليفى السيد اللطيف عبد خالد -  3

 جاهزة مالبس:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 22582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  لوقا برسوم شكرى اسعد -  4

 .الجاهزة المالبس وتجارة بيع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الروهبي اسماعيل عبدالقادر سحر -  5

 ومعدات بالداخل عمالة وتوريد معدنيه وسقاالت وسيراميك ورخام للبناء خام مواد توريدات و عامه مقاوالت مكتب:  التأشير وصف

 . وبويات لحام وماكينات ثقيلة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 20684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شعبان ابراهيم شعبان -  6

 الغير لدى والتصنيع( واللوائح القوانين حدود فى) التصدير و واالستيراد واسمده وتقاوى ومخصبات مبيدات بيع:  التأشير



 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,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 26032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عرابي مهدي فايز سامي -  7

 البيطريه المطهرات و المبيدات وتعبئة وخلط عامه صحه ومبيدات ومخلبيه مركبه اسمدة وتعبئة وخلط وتجارة تصنيع:  التأشير

 . القوانين و للوائح طبقا به المسموح حدود فى التصدير و االستيراد وعموم زراعية مبيدات تصنيع و وسائله بودرة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 26032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عرابي مهدي فايز سامي -  8

 البيطريه المطهرات و المبيدات وتعبئة وخلط عامه صحه ومبيدات ومخلبيه مركبه اسمدة وتعبئة وخلط وتجارة تصنيع:  التأشير

 . القوانين و للوائح طبقا به المسموح حدود فى التصدير و االستيراد وعموم زراعية مبيدات تصنيع و وسائله بودرة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابرهيم حسن ابراهيم محمد -  9

 كامل الي بلدي مخببز:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 22839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادوسى هللا عطا محمد حسنى احمد -  10

 تصدير مكتب:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 27686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد احمد هللا عبد -  11

 ماكوالت تحضير:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 8511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمد حسن محمد ايمن -  12

 مواشي حظيرة:  التأشير

 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود -  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى -  13

 فقط التصدير علي النشاط اقتصار:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود -  للتصدير الجبالي -  14

 فقط التصدير علي النشاط اقتصار:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112

,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود -  15

 فقط التصدير علي النشاط اقتصار:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود النصر سيف محمود - والتصدير لالستيراد الجبالى -  16

 فقط التصدير علي النشاط اقتصار:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 10420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره ابراهيم صالح كوكب -  17

 . خميرة توزيع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 22658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه هللا عبد قاسم صالح محمد -  18

 . البان مواشي حظيرة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جيد وثيق زكري حليم -  19

 محمول مستلزمات بيع

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 16004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  20

 متكامله عمومية مقاوالت:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 6355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عبدالسالم سمير -  21

 مواشي حظيرة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 22467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ رضوان مسعود منال -  22

 منزليه  ادوات:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 24780   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد على محمود مصطفى -  23

 . جاهزة مالبس ورشة ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 15612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونعيجه صقر رمضان وديده -  24

 حليب البان مواشي تربية:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 26354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان يوسف سليمان مفدي -  25

 والتصدير االستيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 5140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالحميد جمعه سعد -  26

 . حمام لوف تصنيع:  التأشير

 تاريخ وفي 23247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  البيهى  هللا عطا سعد محمد سعد)  العامه للمقاوالت البيهى -  27

 والبان تسمين مواشى حظيرة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128

 تاريخ وفي 23247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيهي عطاهللا سعد محمد سعد - الغذائيه المواد لتعبئة البيهي -  28

 والبان تسمين مواشى حظيرة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد شحاته سعيد رجب -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيدو محمد عبدالجليل مها -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم عبدالهادي رجب احمد -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو عبدالمقصود ابراهيم اميرة -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عبدالمقصود ابراهيم اميرة -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 28270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شميم محمد سامي خالد -  6

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلي احمد سيد عبدالعاطي محمد سالم -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 11538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين حسين عبدالستار احمد -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالسالم عبدالحميد سعد رفيق -  9

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 28275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالمجيد عوض فرحات عوض -  10

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  12

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 25950   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ،"  زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  13

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128

 تاريخ وفي 25950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم ايمان -  15

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  راشد علي ابراهيم رمضان تحية -  16

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الدين شهاب عبدالوهاب جمال محمد -  17

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 28246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعدور اسماعيل شحاته محمد محمد -  18

 خاص: التأشير وصف, 

 28269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الطبيه المعامل مستلزمات وتوزيع لتجارة حسان)  حسان اصالن محمود مصطفي -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالراضي طه جمعه محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول محمد عبدالرحمن شيماء -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهود عبدالنبي طي حاتم رحاب -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 28276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسن محمد مبروك محمد -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بوادي علي علي عمرو -  24

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الحكيم عبد  صبحي سعيد رمضان -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وريدة السيد عوض ربيع اسالم -  26

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  دراز عبدالحميد محمد عبدالحكيم وائل -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  28

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل جابر سالم محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 27358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخراني عبدهللا طه عبدهللا -  31

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه ابراهيم مبروك صبحي هبة -  32

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم المجيد عبد مصطفى -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيخ محمد حسين محمد احمد -  34

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد محمد محمد احمد -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود محسن ياسر -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بكر محمد جمعه خميس -  37

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عثمان سليمان عبدالمقصود رفعت اشرف -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 25950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  39

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128

 تاريخ وفي 25950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،"  زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  40

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالكريم طاهر حميده -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 28277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  اسحاق فهمي عادل مجدي -  42

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسته منشاوي خميس فرج صالح -  43

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 15502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان كامل سعيد سمير -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبداللطيف سليمان محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي هللا جاب محمد محمد -  46

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علواني عبدالعزيز نجاح -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي فتحي خميس محمود -  48

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد حامد علي صبري اسالم -  49

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 17567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشرقي علي عبدالغني مصطفى غريب -  50

 خاص: التأشير وصف,  لشركةا

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 28272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور علي عبدالعزيز فوزي نصرهللا -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم حسن عبدالفتاح ابوالنور رمضان محمد -  52

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي نصر محمد دسوقي محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غانم ابراهيم علي محمد هيثم -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس صالح صميده احمد -  55

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب عبدهللا محمد محمد احمد -  56

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 28273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمني اسماعيل محمد عبدالحميد -  57

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 16004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  58

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي حسن سعد حسن حسام -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 28279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بدر فهيم عبده عماد -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الشريف محمود محمد هشام -  61

 خاص: التأشير وصف

 نوع لتعدي تم20191120 تاريخ وفي 17643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  علي عبدالعاطي عبدهللا سعيد عبدالعاطي -  62

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محفوظ ابراهيم عبدالعزيز شعبان -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 28249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي دسوقي علي محمد -  64

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  العوفي محمد فؤاد فتحي -  65

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االقرع محمد السيد ايهاب -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البليهي الحميد عبد احمد  فتحيي -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد فؤاد محمد -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي جمعه محمد -  69

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد شعبان عمرو -  70

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي عبدالاله علي احمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الصباغ يوسف عبدالعزيز احمد محمود -  72

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 28247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الصباغ يوسف عبدالعزيز احمد محمد -  73

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عبدهللا صبري محمد -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خضر محمد ابراهيم محمود -  75

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 28345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سليمان علي عبدالستار محمد -  76

 خاص: يرالتأش وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالجواد محمد علي محمود كريم -  77

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان علي مرعي خميس عايدة -  78

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 28281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالرحمن خالد ابراهيم محمد -  79

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسن ابوزيد رافت ريهام -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقله محمود فتحي فرج -  81

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالم محمود حسين حسين احمد -  82

 خاص: التأشير 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نورالدين حسن فتحي محمد -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 24033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد مرعى -  84

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا اسعد رزق بديعه -  85

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب يوسف احمد زكريا رميلة -  86

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد رمضان نادر احمد -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جبريل علي رشاد علي -  88

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان محمد احمد محمود عاصم -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد محمد رافت بيومي -  90

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الالفي عبدالرؤف عبدالحليم عيد محمد -  91

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20191127 تاريخ وفي 28387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الصاوي بكير محمد عماد)  للمقاوالت عماد مكتب -  92

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد نجيب عاطف مينا -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية العوضي محمد -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد الصافي محمد احمد -  95

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مختار محمد محسن احمد -  97

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  كشك مختار حاتم محمد خالد -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار علي حسن علي ريهام -  99

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 28350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  بكر ابراهيم عطيه محمد -  100

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القط قطب عبدالعزيز قطب بكر -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد مصطفي رمضان محمد -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 28248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ميهوب عبدالواحد بشير محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيطي السيد احمد مسعد محمود -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود مرسي عبدالناصر جمال هند -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 25641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ سعفان عبدالمعطي هاشم ام -  106

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عطاهلل محمود محمد خالد -  107

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  العطار محمد محمد ابراهيم عبير -  108

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. عمار محمود محمد محمود -  109

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس السباعي عبدهللا محمد صالح -  110

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم سالم خميس عصام اسالم -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه عبده السيد رفعت السيد -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شعبان جمعه عبدالخالق جمعه -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد محمد تامر -  114

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبيله حسن احمد خيري رباح -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل جابر سالم محمد -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب احمد عبدالغفار احمد -  117

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 28245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدي يوسف هللا فتح كمال صبري -  118

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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

 الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  زيد احمد عبدالحميد محمد محمد -  119

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبيد احمد معوض احمد يوسف -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب محمد حسني ايمان -  121

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 28278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد حسين محمد حسين -  122

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  نوفل سليمان فؤاد رمضان سماح -  123

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدابلي محمد سعد حسين سعيد -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 28326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب جيد اديب مرفت -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخلفي احمد محمد هالة -  126

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الكومي شرنوبي محمد فتحي نجالء -  127

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الزعبالوي ابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد -  128

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حسن عبدالمنعم مرجان -  129

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالتواب قطب محمود -  130

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مكي احمد فتحي نرمين -  131

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد ابوالفتوح مصطفي سعد محمد -  132

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد بدير عادل ايمن -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوي محمد حسن فاضل -  134

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خضر محمد ابراهيم محمود -  135

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض خليفه معوض بيتر -  136

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 28351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عثمان كمال باتع محمود -  137

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 28344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالنبي احمد محمد هللا فتح محمد -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال شحاته عطا غنية -  139

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بشاي ابراهيم مجدي نانسي -  140

 خاص: التأشير وصف, 

 19854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف تعبئةل الجبالي -  141

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 28271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمد عبدالسميع فتحي -  142

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير محمد علي محمد علي -  143

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 19545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  القزاز محمد على سعد محمد -  144

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد حمدون سامح -  145

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 28274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي عبدالرحيم عبده مجدي -  146

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 28260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالسالم طه كمال -  147

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 28348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالمه علي رمضان محمد -  148

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالجواد سعد سعيد -  149

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس حافظ حجازي طارق عبدالرحمن -  150

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم محمد -  151

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمد محمد اسالم -  152

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد عيد عاطف خالد -  153

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمة رمضان سعد ايمن -  154

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي جمعه سعد خميس -  155

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حبيب محمد ناجي مروة -  156

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 28302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمار ابراهيم سعد عبدهللا عفاف -  157

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات حسن احمد بسيوني -  158

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 28258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العواد عامر المعز عبد مصطفى احمد -  159

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 28333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  شريف عبدالدايم شريف كرم -  160

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 28244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان سعد محمد -  161

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 28346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  زايد عبدالعال عبدالتواب قطب حسن -  162

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 28347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد السيد احمد -  163

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبداللطيف عوض عبداللطيف -  164

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 28393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان علي عادل -  165

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 28289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه راغب عبدالدايم عالء -  166

 خاص: أشيرالت وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 28320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد عمرو -  167

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 28288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مسعود حسن -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 28378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود جمعه محمود -  169

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي السيد عبدالفتاح مي -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 28365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمة عيد فايز محمد -  171

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 28349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  غريب وهبه غريب حكيمة -  172

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 28259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  والتغليف للتعبئة الحسن)  خليل عبدالحميد فهمي محمد حسن -  173

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عطاهلل عبدالعزيز شوقي اماني -  174

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 28303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مشرقي غطاس نسيم ميشيل ماريانا -  175

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، تاجر ،.  مبروك قعبدالصاد بشير مبروك -  1

 افراد: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20191118 تاريخ وفي 25363   برقم قيده سبق  ، تاجر ،.  مبروك عبدالصادق بشير مبروك -  2

 افراد: التأشير وصف

 تم20191128 تاريخ وفي 25950   برقم قيده سبق  ، تاجر ،"  زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  3

 افراد: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل

 تم20191128 تاريخ وفي 25950   برقم قيده سبق  ، تاجر ،"  زيدان محمد عبدالحميد محمد"  جرين اكسبريس زيدان -  4

 افراد: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   اللحوم وبيع لتصنيع البركة: الى 28039 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  1

 .   والمقاوالت للتوريدات العهد ولي: الى 26516 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  2

 .   السيارات لتجارة األمل: الى 27878 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  3

 .   المالبس لتجارة لوليتا: ىال 22582 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  4

   السيارات لتجارة االيمان: الى 28230 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  5

   للرحالت االيمان: الى 28267 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  6

 النصر سيف محمود -  للتصدير الجبالي: الى 19854 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  7

   الجبالي بدوى محمود

 الصفا"  التجارية السمة الغاء تم: الى 22658 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  8

 " .   للمقاوالت



 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

 .   الجاهزة للمالبس المصرية: الى 18965 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  9

   للرحالت الشروق: الى 19611 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  10

   دياب مصطفى القادر عبد احمد: الى 27641 برقم المقيدة كةالشر اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  11

   4CHIM فوركيم: الى 26354 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  12

   K M G - جي ام كي: الى 27501 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  13

   للمقاوالت  لنك: الى 21404 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  14

   لسيارات لتجارة االمانة: الى 28333 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  15

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   10548:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه المداح السالم عبد العزيز عبد السالم عبد/ شركه   - 1

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم   20191103



 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

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   1230:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها مجلع سدره لنده شركة   - 2

 . فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   8718:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ابراهيم الحميد عبد محمد/ شركة   - 3

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

   20191119 تاريخ وفى ،   8718:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،.   وشريكته الحميد عبد محمد حمدون سامح/  شركة   - 4

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   8718:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ابراهيم الحميد عبد محمد/ شركة   - 5

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

   20191119 تاريخ وفى ،   8718:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،.   وشريكته الحميد عبد محمد حمدون سامح/  شركة   - 6

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   18537:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،.   وشريكه هللا فضل على سعد سامى/  شركة   - 7

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   20144:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،.   وشركاه عبدالوهاب محمد عبدالفتاح محمد/ شركة   - 8

 . فيها نصيبه شريك كل واستلم نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم   20191120

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   8257:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها محمود احمد فاطمة/ شركة   - 9

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   25086:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه فراج محمود الشحات الدين بهاء/  شركة   - 10

 نهائيا التجاري السجل وشطب وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو تم   20191128

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  1

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

 تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية.  وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  2

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

   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية.  وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  3

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،

 تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  4

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

 تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية.  وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  5

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

   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية.  وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  6

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،



 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

 تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  7

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

 تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة.  وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  8

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

   تاريخ وفي 19436، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة.  وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،

 تعديل تم 20191125،   تاريخ وفي 20655، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه فرغلى امين محمد عالءالدين -  10

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تم 20191125،   تاريخ وفي 20655، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاؤها محمد محمد فاروق مرفت/   شركة -  11

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 20191125،   تاريخ وفي 20655، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه فرغلى امين محمد عالءالدين -  12

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تم 20191125،   تاريخ وفي 20655، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاؤها محمد محمد فاروق مرفت/   شركة -  13

  جنيه  4000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 10549    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عامر علي جالل/ شركه -  1

 واسالم عامر علي ومصطفي جالل/بملك 1 رقم محل 49 قمر عقار سعيد بور شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 بخيت وملك سعد نصرهللا وورثة عامر جالل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واالستيراد والمفروشات المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  بسيطة توصية ، وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 والمفروشات المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  بسيطة توصية ،.  وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير واالستيراد

 المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  بسيطة توصية ،.  وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  3

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير واالستيراد والمفروشات

 بسيطة توصية

 واالستيراد والمفروشات المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  بسيطة توصية ، وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير



 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

 والمفروشات المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  بسيطة توصية ،.  وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير واالستيراد

 المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  بسيطة توصية ،.  وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  6

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير واالستيراد والمفروشات

 بسيطة توصية

 واالستيراد والمفروشات المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة ارةتج  تضامن شركة ، وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 والمفروشات المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  تضامن شركة ،.  وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير واالستيراد

 المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزة تجارة  تضامن شركة ،.  وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  9

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19436   برقم قيدها سبق  ، والتصدير واالستيراد والمفروشات

 تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191112 تاريخ وفي 21640   برقم قيدها سبق ، وشريكه الزقم راغب السيد عمرو/  شركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 تاريخ وفي 21640   برقم قيدها سبق ،(  وشريكه منسى الجواد عبد الصالح عبد الفتاح عبد احمد)  جروب منسى -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191112

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السيد عمرو/  شركة: الى 21640 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه الزقم راغب

 السيد عمرو/  شركة: الى 21640 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الزقم راغب



 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

 مرفت)  االخوة شركة: الى 15303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191117:  تاريخ فى  ،  -  3

 (. وشركاها عبدالحميد هللا فتح

 االسكندريه شركة: الى 759 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191120:  تاريخ فى  ،  -  4

 (. وشركاه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد) الكسيوم الحديث البناء لمستلزمات

 فاروق مرفت/   شركة: الى 20655 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191125:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاؤها محمد محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حدود في وذلك الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزقم راغب السيد عمرو -  1

 تخارج كما - والبنوك والخاصه العامة والمؤسسات واالدارية الحكوميه الجهات امام الشركة يمثل وان الشركة وباسم الشركة غرض

 عبدالجواد عبدالصالح عبدالفتاح احمد/  المتضامن الشريك صفة تعديل و - حقوقه كافة استالمه بعد بالعقد مذكور موصي شريك

 21640   برقم    20191112:  تاريخ ،.  موصي شريك ليصبح حسني

 حدود في وذلك الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزقم راغب السيد عمرو -  2

 تخارج كما - والبنوك والخاصه العامة والمؤسسات واالدارية الحكوميه الجهات امام الشركة يمثل وان الشركة وباسم الشركة غرض

 عبدالجواد عبدالصالح عبدالفتاح احمد/  المتضامن الشريك صفة تعديل و - حقوقه كافة استالمه بعد بالعقد مذكور موصي شريك

 21640   برقم    20191112:  تاريخ ،.  موصي شريك ليصبح حسني

 حدود في وذلك الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزقم راغب السيد عمرو -  3

 تخارج كما - والبنوك والخاصه العامة والمؤسسات واالدارية الحكوميه الجهات امام الشركة يمثل وان الشركة وباسم الشركة غرض

 عبدالجواد عبدالصالح عبدالفتاح احمد/  المتضامن الشريك صفة تعديل و - حقوقه كافة استالمه بعد بالعقد مذكور موصي شريك

 21640   برقم    20191112:  تاريخ ،.  موصي شريك ليصبح حسني

 حدود في وذلك الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الزقم راغب السيد عمرو -  4

 تخارج كما - والبنوك والخاصه العامة والمؤسسات واالدارية الحكوميه الجهات امام الشركة يمثل وان الشركة وباسم الشركة غرض

 عبدالجواد عبدالصالح عبدالفتاح احمد/  المتضامن الشريك صفة تعديل و - حقوقه كافة استالمه بعد بالعقد مذكور موصي شريك

 21640   برقم    20191112:  تاريخ ،.  موصي شريك ليصبح حسني

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد احمد -  5

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد احمد -  6

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال ابراهيم -  7

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال ابراهيم -  8

 15303   برقم

   برقم    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  9

15303 



 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

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  10

 15303   برقم

   برقم    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن صادق محمد ثناء -  11

15303 

   برقم    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن صادق محمد ثناء -  12

15303 

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد ريهام -  13

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح دمحم ريهام -  14
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    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد محمود -  15
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    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد محمود -  16
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    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد احمد -  17

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد احمد -  18

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال ابراهيم -  19

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  امنمتض شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال ابراهيم -  20

 15303   برقم

   برقم    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  21

15303 

   برقم    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  22

15303 

 15303   برقم    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن صادق محمد ثناء -  23
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    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد ريهام -  25
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    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد ريهام -  26
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    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد دالحميدعب هللا فتح محمد محمود -  27

 15303   برقم



 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

    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد محمود -  28

 15303   برقم
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 15303   برقم

   برقم    20191117:  تاريخ ، منمتضا كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  33

15303 

   برقم    20191117:  تاريخ ، متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  34
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 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
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد احمد -  65

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد احمد -  66

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال ابراهيم -  67

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال ابراهيم -  68

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  69

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  العربي حنفي ابراهيم جمال محمد -  70

 15303   برقم

   برقم    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن صادق محمد ثناء -  71

15303 

   برقم    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن صادق محمد ثناء -  72

15303 

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد ريهام -  73

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد ريهام -  74

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد محمود -  75

 15303   برقم

    20191117:  تاريخ ،.  متضامن كشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد عبدالحميد هللا فتح محمد محمود -  76

 15303   برقم

 الشركة عن نيابة باسمها والتوقيع االدارة حق وحدها لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  الغني عبد ابراهيم محمد مصطفى -  77

 20655   برقم    20191125:  تاريخ ، منفردة

 الشركة عن نيابة باسمها والتوقيع االدارة حق وحدها لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  الغني عبد ابراهيم محمد مصطفى -  78

 20655   برقم    20191125:  تاريخ ، منفردة

 الشركة عن نيابة باسمها والتوقيع االدارة حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  جوهر محمد محمد فاروق مرفت -  79

 20655   برقم    20191125:  تاريخ ، منفردة

 الشركة عن نيابة باسمها والتوقيع االدارة حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  جوهر محمد محمد فاروق مرفت -  80

 20655   برقم    20191125:  تاريخ ، منفردة

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191112:  ختاري ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الزقم راغب السيد عمرو/  شركة -  1

 21640   برقم

 بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   وشريكه منسى الجواد عبد الصالح عبد الفتاح عبد احمد)  جروب منسى -  2

 21640   برقم    20191112:  تاريخ ،

    20191112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه الزقم راغب السيد عمرو/  شركة -  3

 21640   برقم

 بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   وشريكه منسى الجواد عبد الصالح عبد الفتاح عبد احمد)  جروب منسى -  4

 21640   برقم    20191112:  تاريخ ،

   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  5

19436 

   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  6

19436 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  7

 19436   برقم    20191114

   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  8

19436 

   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  9

19436 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  10

 19436   برقم    20191114

   برقم    20191114:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه غيطانى عاشور غيطانى محمد -  11

19436 

    20191114:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشركاه احمد على احمد محمد/  شركة -  12

 19436   برقم

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة.   وشريكه شتا غيطاني عاشور غيطاني محمد/  شركة -  13

 19436   برقم    20191114

    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية.   وشريكه هللا فضل على سعد سامى/  شركة -  14

 18537   برقم

   برقم    20191119:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه ابراهيم الحميد عبد محمد/ شركة -  15

8718 

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة.   وشريكته الحميد عبد محمد حمدون سامح/  شركة -  16

 8718   برقم    20191119



 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

   برقم    20191119:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه ابراهيم الحميد عبد محمد/ شركة -  17

8718 

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة.   وشريكته الحميد عبد محمد حمدون سامح/  شركة -  18

 8718   برقم    20191119

  بسيطة توصية(.   وشركاه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد) الكسيوم الحديث البناء لمستلزمات االسكندريه شركة -  19

 759   برقم    20191120:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص

 759   برقم    20191120:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سالم عمر محمد شركه -  20

    20191126:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   شريكه و حمد عبدالعزيز محمد/  شركة -  21

 23684   برقم

    20191126:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه شهروم ملخص  بسيطة توصية  وشركاه محمود العزيز عبد محمد/  شركة -  22

 23684   برقم

   برقم    20191126:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية.   وشركاه جاد جاد عبده جمال/  شركة -  23

23684 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه فراج محمود الشحات الدين بهاء/  شركة -  24

 25086   برقم    20191128

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2027   برقم    20191103:  تاريخ ، 4710  2018/05/04جـ  الجايح العنين ابو  جالل محمد العنين ابو -  1

 20504   برقم    20191103:  تاريخ ، 4690  2019/05/06جـ.   محمد فايز الدين صالح فايز -  2

 20986   برقم    20191103:  تاريخ ، 4711  2019/12/01جـ.   عبدالحميد محمد حسن عالء -  3

 5285   برقم    20191103:  تاريخ ، 4696  2002/ 9/ 12 جـ  ابوجبل ابراهيم خميس سالمه -  4

 5285   برقم    20191103:  تاريخ ، 4697  2007/ 9/ 12 جـ  ابوجبل ابراهيم خميس سالمه -  5

 5285   برقم    20191103:  تاريخ ، 4698  2012/ 9/ 12 جـ  ابوجبل ابراهيم خميس سالمه -  6

 5285   برقم    20191103:  تاريخ ، 4699  2017/ 9/ 12 جـ  ابوجبل ابراهيم خميس سالمه -  7

 398   برقم    20191103:  تاريخ ، 4708  2010/ 5/ 5 جـ  كساب مرسى مرسى جمعه -  8



 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

 398   برقم    20191103:  تاريخ ، 4709  2015/ 5/ 5 جـ  كساب مرسى مرسى جمعه -  9

 7374   برقم    20191103:  تاريخ ، 4700  2014/07/20-جـ  كويله محمد على مسعد -  10

 7374   برقم    20191103:  تاريخ ، 4701  2014/07/20-جـ  كويله محمد على مسعد -  11

 20269   برقم    20191103:  تاريخ ، 4688  2019/ 1/ 21 جـ.   الحوفى بسيونى حسنين عادل -  12

 16396   برقم    20191104:  تاريخ ، 4730  2014/ 5/ 12 جـ  السالم عبد سنوسى يونس البشير -  13

 16396   برقم    20191104:  تاريخ ، 4731  2019/ 5/ 12 جـ  السالم عبد سنوسى يونس البشير -  14

 20215   برقم    20191104:  تاريخ ، 4727  2018/12/21جـ.   شراقى عبدالحليم حسن محروس محمد -  15

 3848   برقم    20191104:  تاريخ ، 4718  2000/10/24جـ  النجار امين يوسف اشرف -  16

 3848   برقم    20191104:  تاريخ ، 4719  2005/10/24جـ  النجار امين يوسف اشرف -  17

 3848   برقم    20191104:  تاريخ ، 4720  2010/10/24جـ  النجار امين يوسف اشرف -  18

 3848   برقم    20191104:  تاريخ ، 4721  2015/10/24جـ  النجار امين يوسف اشرف -  19

 19298   برقم    20191104:  تاريخ ، 4732  2017/10/13جـ.   يونس محمد عرفة الرؤف عبد محمد -  20

 20318   برقم    20191104:  تاريخ ، 4723  2019/02/09 جـ  عوض محمد سعيد الحليم عبد -  21

 7645   برقم    20191105:  تاريخ ، 4760  2019/ 10/ 2 جـ  سلمان يوسف محمد مصطفي احمد -  22

:  تاريخ ، 4760  2019/ 10/ 2 جـ(   سلمان يوسف محمد مصطفي احمد)  والتصدير لالستيراد ايجبت تريد فري -  23

 7645   برقم    20191105

 16416   برقم    20191105:  تاريخ ، 4754  2019/05/23-جـ  ميخائيل حبيب صبحى بشرى -  24

 13131   برقم    20191106:  تاريخ ، 4777  2010/ 10/ 21 جـ  حرب علي علواني بكر ابو حامد -  25

 13131   برقم    20191106:  تاريخ ، 4778  2015/ 10/ 21 جـ  حرب علي علواني بكر ابو حامد -  26

 9179   برقم    20191106:  تاريخ ، 4767  2006/02/17-جـ  ابراهيم محمد احمد رمضان -  27

 9179   برقم    20191106:  تاريخ ، 4768  2011/02/17-جـ  ابراهيم محمد احمد رمضان -  28

 9179   برقم    20191106:  تاريخ ، 4769  2016/02/17-جـ  ابراهيم محمد احمد رمضان -  29

 20171   برقم    20191106:  تاريخ ، 4782  2018/12/02-جـ.   الشافعى بيومى حنفى ابراهيم -  30

 19545   برقم    20191106:  تاريخ ، 4766  2018/02/05-جـ.   القزاز محمد على سعد محمد -  31

   برقم    20191106:  تاريخ ، 4766  2018/02/05-جـ  القزاز محمد على سعد محمد - والتصدير لالستيراد القزاز -  32

19545 

 14288   برقم    20191106:  تاريخ ، 4770  2012/ 2/ 10 جـ  موسي فرج صادق امال -  33

 14288   برقم    20191106:  تاريخ ، 4771  2017/ 2/ 10 جـ  موسي فرج صادق امال -  34

 6160   برقم    20191106:  تاريخ ، 4773  2018/09/15-جـ  عبدالقوى منصور عادل -  35



 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

 20757   برقم    20191107:  تاريخ ، 4799  2019/09/09جـ.   فيالة ابراهيم ابراهيم فوزى مها -  36

 4765   برقم    20191107:  تاريخ ، 4791  2017/01/28جـ  السراج عبدالرحمن فؤاد اعتدال -  37

 16186   برقم    20191107:  تاريخ ، 4788  2019/002/04جـ  القادوسى العزيز عبد فؤاد سعيد -  38

 16229   برقم    20191111:  تاريخ ، 4818  2014/02/24جـ  سالم حامد احمد محمد -  39

 16229   برقم    20191111:  تاريخ ، 4819  2019/02/24جـ  سالم حامد احمد محمد -  40

 16004   برقم    20191111:  تاريخ ، 4825  2013/10/28جـ  شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  41

 16004   برقم    20191111:  تاريخ ، 4826  2018/10/28جـ  شعيب عبدالرازق عبدالستار احمد -  42

 18180   برقم    20191111:  تاريخ ، 4806  2016/09/05جـ.   بخيت محمد الستار عبد رشدى -  43

 20289   برقم    20191111:  تاريخ ، 4824  2019/01/28جـ.   سرور محمد الليثى سعيد محمود -  44

 8511   برقم    20191111:  تاريخ ، 4820  2005/07/07جـ  الحسينى محمد حسن محمد ايمن -  45

 8511   برقم    20191111:  تاريخ ، 4821  2010/07/07جـ  الحسينى محمد حسن محمد ايمن -  46

 8511   برقم    20191111:  تاريخ ، 4822  2015/07/07جـ  الحسينى محمد حسن محمد ايمن -  47

 16405   برقم    20191112:  تاريخ ، 4847  2014/05/17-جـ  شرف شعبان احمد الهادى عبد نجاح -  48

 16405   برقم    20191112:  تاريخ ، 4848  2019/05/17-جـ  شرف شعبان احمد الهادى عبد نجاح -  49

 16770   برقم    20191112:  تاريخ ، 4845  2014/ 12/ 12 جـ  شهاب حسن حسنى نبيل -  50

 386   برقم    20191112:  تاريخ ، 4842  2000/05/28-جـ  الدين شرف عبدالسالم ابراهيم عطيات -  51

 386   برقم    20191112:  تاريخ ، 4843  2005/05/28-جـ  الدين شرف عبدالسالم ابراهيم عطيات -  52

 386   برقم    20191112:  تاريخ ، 4844  2010/05/28-جـ  الدين شرف عبدالسالم ابراهيم عطيات -  53

 386   برقم    20191112:  تاريخ ، 4846  2015/05/28-جـ  الدين شرف عبدالسالم ابراهيم عطيات -  54

 18221   برقم    20191113:  تاريخ ، 4859  2016/09/18-جـ.   الصياد حسن احمد سيد صبحى -  55

 18910   برقم    20191113:  تاريخ ، 4865  2017/05/13-جـ  الجداوى حمدا احمد محمد تامر -  56

 20612   برقم    20191113:  تاريخ ، 4857  2019/06/24-جـ.   ابراهيم محمد احمد محمد -  57

 16746   برقم    20191113:  تاريخ ، 4860  2019/11/17-جـ  سليمان شنودة جرجس هانى -  58

 10420   برقم    20191113:  تاريخ ، 4853  2007/05/27-جـ  عماره ابراهيم صالح كوكب -  59

 10420   برقم    20191113:  تاريخ ، 4854  2012/05/27-جـ  عماره ابراهيم صالح كوكب -  60

 10420   برقم    20191113:  تاريخ ، 4855  2017/05/27-جـ  عماره ابراهيم صالح كوكب -  61

 16989   برقم    20191114:  تاريخ ، 4886  2015/03/23-جـ  الفتاح عبد صديق/ صيدلية -  62

   برقم    20191114:  تاريخ ، 4871  2019/04/25-جـ(   للمقاوالت عوض ابو)  عوض محمد محمد محمود -  63

16362 



 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

:  تاريخ ، 4887  2019/11/12-جـ(.   النجار سيداحمد السعيد محمد محمد)  السيارات لتجارة موتورز النجار -  64

 20922   برقم    20191117

 20696   برقم    20191117:  تاريخ ، 4910  2019/08/17-جـ  علوان احمد ربه عبد وائل -  65

 709   برقم    20191117:  تاريخ ، 4907  2015/11/21جـ  ادريس عبدالحميد على ماهر -  66

 12662   برقم    20191117:  تاريخ ، 4897  2010/03/04-جـ  مرعي مصلوح دياب -  67

 12662   برقم    20191117:  تاريخ ، 4898  2015/03/04-جـ  مرعي مصلوح دياب -  68

 16902   برقم    20191117:  تاريخ ، 4908  2019/07/14جـ  محمد محمد الاله عبد على سامح -  69

 16902   برقم    20191117:  تاريخ ، 4908  2019/07/14جـ  محمد محمد الاله عبد على سامح -  70

 20114   برقم    20191118:  تاريخ ، 4937  2018/11/09-جـ.   عمار عبدالعزيز محمد عاطف -  71

 20915   برقم    20191118:  تاريخ ، 4915  2019/11/10جـ  محمود توفيق عزالدين احمد -  72

 7877   برقم    20191118:  تاريخ ، 4914  2019/12/24-جـ  وضع يعقوب غبلاير فؤاد -  73

 20725   برقم    20191118:  تاريخ ، 4916  2019/ 8/ 27 جـ.   نويجى معلوم محمد عبدالقادر -  74

 8544   برقم    20191118:  تاريخ ، 4923  2005/07/15جـ  عوض عبدالعاطى جمال -  75

 8544   برقم    20191118:  تاريخ ، 4924  2010/07/15جـ  عوض عبدالعاطى جمال -  76

 8544   برقم    20191118:  تاريخ ، 4925  2015/07/15جـ  عوض عبدالعاطى جمال -  77

 17693   برقم    20191119:  تاريخ ، 4953  2016/03/12-جـ.  مقدم على محمد على مجدى -  78

 16743   برقم    20191119:  تاريخ ، 4943  2019/11/16جـ  حافظ حسن محمد مصطفى -  79

   برقم    20191119:  تاريخ ، 4948  20016/02/07جـ.   المناخلى ادريس محمد بسيونى متولى -"  المناخلى جزارة"  -  80

17639 

 20283   برقم    20191119:  تاريخ ، 4949  2019/01/26جـ  سيدهم اسطفان راغب نسيم مايكل -  81

 2917   برقم    20191120:  تاريخ ، 4969  2019/09/09-جـ  طاهر خالد عبدالواحد -  82

 9995   برقم    20191120:  تاريخ ، 4957  2011/11/06-جـ  الدايم عبد السيد خميس فتحيه -  83

 9995   برقم    20191120:  تاريخ ، 4958  2016/11/06-جـ  الدايم عبد السيد خميس فتحيه -  84

 10141   برقم    20191120:  تاريخ ، 4961  2007/01/14-جـ  غانم محمد سعد حمدي -  85

 10141   برقم    20191120:  تاريخ ، 4962  2012/01/14-جـ  غانم محمد سعد حمدي -  86

 10141   برقم    20191120:  تاريخ ، 4963  2017/01/14-جـ  غانم محمد سعد حمدي -  87

 15369   برقم    20191120:  تاريخ ، 4983  2018/01/07-جـ  السيد سالم عبدالمنعم محمد -  88

 16685   برقم    20191120:  تاريخ ، 4984  2019/10/24-جـ  على محمود توفيق المنعم عبد -  89

 19419   برقم    20191120:  تاريخ ، 4967  2017/12/08-جـ.   الجواد عبد الحميد عبد صالح محمد -  90



 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

 15369   برقم    20191120:  تاريخ ، 4982  2015/10/02-جـ.   السيد سالم المنعم عبد محمد -  91

 10573   برقم    20191120:  تاريخ ، 4973  2017/ 7/ 28 جـ  عبدالسالم محمد احمد -  92

 10573   برقم    20191120:  تاريخ ، 4973  2017/ 7/ 28 جـ.   لفالفة عبدالسالم محمد احمد -  93

 20884   برقم    20191120:  تاريخ ، 4981  2019/11/02-جـ  خليل على محمد محمد -  94

 11566   برقم    20191120:  تاريخ ، 4986  2018/10/21-جـ  العقاري خليل ابوزيد ياسين محمود -  95

 9557   برقم    20191121:  تاريخ ، 5002  2016/06/26-جـ  مصطفي بكر تامر مصطفي صبحي -  96

 6368   برقم    20191121:  تاريخ ، 5011  2018/12/01جـ  سليمان عنانى السيد بدريه -  97

 7800   برقم    20191121:  تاريخ ، 5006  2014/11/16-جـ  السبكى عبدالخالق عزت حسيب -  98

 7800   برقم    20191121:  تاريخ ، 5007  2019/11/16-جـ  السبكى عبدالخالق عزت حسيب -  99

 7651   برقم    20191121:  تاريخ ، 5001  2019/10/03-جـ  رزيق بطرس لطفى جوزيف -  100

 17765   برقم    20191121:  تاريخ ، 4995  2016/04/10جـ  علوان هللا عبد محمود جمال -  101

 19149   برقم    20191121:  تاريخ ، 4992  2017/08/26-جـ  ىالفضل احمد محمد احمد الحسن -  102

 7857   برقم    20191121:  تاريخ ، 5005  2019/12/07-جـ  عوض ارمانيوس بديع عاطف -  103

   برقم    20191121:  تاريخ ، 5005  2019/12/07-جـ  عوض ارمانيوس بديع عاطف/  الداخليه للرحالت برستيج -  104

7857 

 7857   برقم    20191121:  تاريخ ، 5005  2019/12/07-جـ  عوض ارمانيوس بديع عاطف -  105

   برقم    20191121:  تاريخ ، 5005  2019/12/07-جـ  عوض ارمانيوس بديع عاطف/  الداخليه للرحالت برستيج -  106

7857 

 2746   برقم    20191121:  تاريخ ، 4996  1999/06/11-جـ  الجليل عبد المطلب عبد  الجليل عبد -  107

 2746   برقم    20191121:  تاريخ ، 4997  2004/06/11جـ  الجليل عبد المطلب عبد  الجليل عبد -  108

 2746   برقم    20191121:  تاريخ ، 4998  2009/06/11جـ  الجليل عبد المطلب عبد  الجليل عبد -  109

 2746   برقم    20191121:  تاريخ ، 4999  2014/06/11جـ  الجليل عبد المطلب عبد  الجليل عبد -  110

 2746   برقم    20191121:  تاريخ ، 5000  2019/06/11-جـ  الجليل عبد المطلب عبد  الجليل عبد -  111

 10874   برقم    20191124:  تاريخ ، 5025  2007/12/23جـ  عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالسالم محمد -  112

 10874   برقم    20191124:  تاريخ ، 5026  2012/12/23جـ  عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالسالم محمد -  113

 10874   برقم    20191124:  تاريخ ، 5027  2017/12/23جـ  عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالسالم محمد -  114

 7545   برقم    20191125:  تاريخ ، 5035  2019/09/07جـ  الراضى عبد احمد عبدالراضى -  115

 17525   برقم    20191126:  تاريخ ، 5070  2015/12/08جـ.   مرسى هللا سعد على فهيمة -  116

 ، 5067  2014/11/21-جـ(   جرامون رمضان على رمضان على/ص.د)  جرامون رمضان على الدكتور صيدلية -  117

 10822   برقم    20191126:  تاريخ
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