
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوفمبر شهر دكرنس جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 26800 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى ابراهيم حنان/  د - صيدلية -  1

 الحديدى الهادى عبد ابراهيم/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ، عامة صيدلية

 البقاله تجارة عن 26843 برقم 20191118 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشه على عيد سمير خالد -  2

 على احمد عبدالحميد احمد/  بملك - عرابى احمد شارع - دكرنس:  بجهة ،

 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد الرازق عبد الرازق عبد محمود -  3

 العزيز عبد الرازق عبد الرازق عبد/ بملك الرحمن عبد منشأة:  بجهة ، اعالف تجارة عن 26853

 تجارة عن 26870 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد محمود السيد -  4

 البرلسى حامد حامد مرعى نانسى/  بملك - الربيعه - 2 الشركه:  بجهة ، وسجاد مفروشات

 مكتب عن 26802 برقم 20191103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد بدير المنعم عبد احمد -  5

 العال عبد بدير المنعم عبد محمد/ بملك النزل:  بجهة ، 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد

 بيع عن 26807 برقم 20191104 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد حجازى محمد محمود -  6

 رضا بملك(  ب)  العروبه شارع من المتفرع فرحات مصباح عبدهللا الشهيد شارع رومى ميت:  بجهة ، كهربائيه ادوات وتوزيع

 المتولى السيد محمد

 مخبز عن 26828 برقم 20191113 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى على جمعه محمود محمد -  7

 محمد المغنى عبد محمد نبيهه بملك الشباب مركز بجوار الحداده قريه:  بجهة ، الى نصف

 مكتب عن 26822 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم زكى احمد احمد -  8

 على حسن السيد حسن/  بملك - عاصم منشأة:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 معصرة عن 26851 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم حامد ابراهيم -  9

 الفقارى احمد ابراهيم حامد/ بملك ديمشلت:  بجهة ، قصب

 عن 26803 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رمضان القادر عبد ابراهيم -  10

 محمد المتولى الشبراوى احالم بملك رومى ميت:  بجهة ، مواشى حظيره

 ترزى عن 26846 برقم 20191119 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل احمد ايمان -  11

 اسماعيل الفتاح عبد محمود والء/ بملك المؤمن عبد كفر:  بجهة ، حريمى

 26849 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محفوظ السيد عبدالسالم مصطفى محمد -  12

 الدسوقى محمد محمد حمدى/  بملك - دموه:  بجهة ، بالستيك مصنع عن

 مقاوالت مكتب عن 26867 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد السيد سمير -  13

 ابراهيم احمد السيد السيد/  بملك - ديمشلت:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة

 مزرعة عن 26808 برقم 20191104 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مغازى محمد احمد باسم -  14

 مغازى محمد احمد محمد/  بملك - البنك عزبة - المحمودية:  بجهة ، مواشى

 عن 17849 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو محمد -  15

 داود احمد السيد منصور بملك رومى ميت:  بجهة ، وكيماويه ومعدنيه هندسيه صناعات ورشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  بجهة ، ترزى عن 26804 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريد محمد السيد محمد -  16

 سعيد شريد محمد السيد/  بملك - الربيعة - شروايد عرب

 عن 17849 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو محمد -  17

 نشاط عن ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو بملك اليوسفيه بناحيه رئيسى محل له:  بجهة ، وكيماويه ومعدنيه هندسيه صناعات ورشه

 17849 برقد ومقيد 2009/12/30 فى افتتح ثقيله معدات وتاجير عامه مقاوالت مكتب

 وتوريد تجارة عن 26836 برقم 20191117 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد فواكه -  18

 الطنطاوى محمد محمود رمضان/  بملك - الصمد عبد منشية:  بجهة ، وخضروات فواكه

 مكتب عن 26850 برقم 20191121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد السعيد احمد -  19

 السعيد/ بملك االعدادية المدرسة بجوار الزهايرة كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقرة19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 الرحمن عبد احمد

 مخبز عن 26860 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواحد عبد محمد نمير محمد -  20

 محمد الواحد عبد محمد نمير/ بملك الجناينى شارع سويد ميت:  بجهة ، مطور آلى نصف

 ، عطارة تجارة عن 26873 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل مقبل محمد ايمن -  21

 احمد ابراهيم رمزى رحاب/ بملك الباز كفر:  بجهة

:  بجهة ، مكتبة عن 26811 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم احمد احمد سامح -  22

 احمد عالم احمد احمد/ بملك الكردى كفر_ سماحه عزبة

 عن 26816 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى على المتولى محمد خالد -  23

 على المتولى محمد جمال/ بملك الدراكسة:  بجهة ، حدادة ورشة

 مالبس تجارة عن 26826 برقم 20191112 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ابراهيم زكيه -  24

 عيسى ابراهيم محمد احمد احمد/  بملك - مبارك قرية:  بجهة ، العسكرية والمهمات المالبس فيماعدا جاهزة

 عن 26832 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد الشربينى محمد مروان ابوالخير -  25

 جاد الشربينى محمد مروان/  بملك - النزل:  بجهة ، سيارات مغسلة

 عن 26835 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد فراج محمود عمرو -  26

 الرحمن عبد محمد فراج السيد/ بملك المواشى سوق خلف بشير عزبة:  بجهة ، اعالف تجارة

 عن 26834 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد فراج محمود محمد -  27

 الرحمن عبد محمد فراج محمود/  بملك - المواشى سوق خلف - بشير عزبة:  بجهة ، جزارة

 تجارة عن 26847 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب احمد جمعه رجب محمد -  28

 على عطيه منصور محمد/  بملك -  البحر شارع - عالم كفر:  بجهة ، البقالة

 ، بقالة عن 26812 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل رمضان احمد محمد -  29

 المعاطى ابو اسماعيل رمضان احمد/ بملك طريف ميت_  المنشية:  بجهة

 تجاره عن 26809 برقم 20191105 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد شعبان السعيد مها -  30

 عبده محمد عبدهللا ايمن بملك شداد ميت - نجير:  بجهة ، بقاله

 26814 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسى رمضان اسماعيل محمود وسام -  31

 رمضان ماعيلاس محمود/  بملك - المنشيه - طريف ميت:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجارة عن

 العباسى

 عن 26838 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى اسماعيل عبدالمنعم عبدالعظيم -  32

 اسماعيل عبدالمنعم شرف/  بملك - رومى ميت:  بجهة ، بناء مواد تجارة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 26871 برقم 20191126 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الفتاح عبد فتحى محمد كريم -  33

 ابراهيم احمد محمد عفت/ بملك التموين مكتب مقابل المستشفى شارع الرياض:  بجهة ، مكتبة

 عن 26798 برقم 20191103 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد ابراهيم فرج محمد -  34

 حسين اللطيف عبد ابراهيم فتحى/ بملك ناشد صبرى عزبة:  بجهة ،( العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) عامة مقاوالت مكتب

 عن 26827 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدل محمد عبدالعليم محمد عزيز -  35

/  بملك - الباشا جامع بجوار - الباشا عزبة - الدراكسه:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد انترنت مواقع خدمات مكتب

 ابراهيم محمد مصطفى مرفت

 رحالت مكتب عن 26831 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان جاد ناجد جاد -  36

 جاد ناجد جاد محمد/  بملك - فارس ميت كفر:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما الغير لحساب عمال ونقل داخليه

 عن 26839 برقم 20191117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالجواد السيد عوض محمد -  37

 العشماوى خاطر خاطر عزيزه/  بملك - الرمان اشمون:  بجهة ، بقاله تجارة

 عن 26865 برقم 20191125 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد مصطفى محمد على على محمد -  38

 محمد السالوى الطنطاوى الدين جمال اية/  بملك - الكردى:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامة مقاوالت مكتب

 حسانين

 مكتب عن 26806 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد محمد محمود -  39

 احمد احمد محمد رضا بملك دموه:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت

 عن 26819 برقم 20191107 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد محمود الهادى محمد محمود -  40

 مسعد محمود الهادى محمد/  بملك - المدينه مجلس شارع - دكرنس:  بجهة ، عامه وميكانيكا كهرباء مقاوالت مكتب

 تاجير مكتب عن 26840 برقم 20191118 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على امين جمعه امين -  41

 السيد على امين جمعه تامر بملك البحر شارع النصر منيه:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 26815 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السالم عبد ابراهيم احمد -  42

 عبد السيد النبى محبوب هشام بملك المحاكم مجمع شارع دكرنس:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما عامه مقاوالت

 الستار

 مكتب عن 26833 برقم 20191117 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه سعد هللا عبد سمير -  43

 عطيه عطيه سعد هللا عبد/  بملك - هندى على منشية - المحمودية:  بجهة ، العقارى والتسويق اللستثمار عدا فيما عامة مقاوالت

 مكتب عن 26842 برقم 20191118 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده سالمه سعد محمد -  44

 عبده سالمه سعد سمير/  بملك - طاهر ميت:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 عن 26845 برقم 20191119 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد حسن اشرف شرين -  45

 السيد حسن اشرف/  بملك - الحلوج ميت:  بجهة ، اعالف تجارة

 عن 26848 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد السيد محمد محمد اسماعيل -  46

 الحداد السيد محمد محمد طه/  بملك - الماسه برج - دكرنس:  بجهة ،( وساخنه بارده)ومشروبات سريعه مأكوالت مطعم

 معرض عن 26855 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى محمود السيد محمود -  47

 ابراهيم فهمى محمود السيد/  بملك - الخضر ديرب:  بجهة ، سيارات

 معرض عن 26861 برقم 20191124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد السعيد حامد -  48

 المنزالوى محمد حسين السعيد رانيا/ بملك المحمودية_  الصايغ عزبة:  بجهة ، سيارات

 رحالت مكتب عن 26805 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد محمد حسن حازم -  49

 راشد محمد حسن/ بملك الصغرى القباب:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 26799 برقم 20191103 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى محمد الملك عبد اللطيف عبد -  50

 المتولى محمد الملك عبد ابراهيم بملك ديمشلت:  بجهة ، وعصائر غذائيه مواد وتعبئه تصنيع

 تجارة عن 25082 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين ابراهيم احمد اسامه -  51

 العدل غازى سعد محسن/  بملك - وقاص ابى بن سعد ش - دكرنس:  بجهة ، االدويه دون طبيه تمستلزما

 مقاوالت عن 26854 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هالل عادل عمرو -  52

 احمد السيد هالل عادل/  بملك - الرئيسى الطريق على عاصم ميت:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا عامة

 تجارة عن 25082 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين ابراهيم احمد اسامه -  53

 غازى سعد محسن/  بملك - وقاص ابى بن سعد شارع - دكرنس/  بناحية رئيسى محل له:  بجهة ، االدويه دون طبيه مستلزمات

 دكرنس 25082 برقم ومقيد 2018/07/29 فى 2233 برقم مودع بالجمله غذائيه مواد وتجارة استيراد/  نشاط عن العدل

 عن 26857 برقم 20191124 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت محمد احمد مؤسسة -  54

 محمد السيد عوض احمد/  بملك - رومى ميت:  بجهة ، العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا عامة مقاوالت مكتب

 تجارة عن 26864 برقم 20191125 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد محمود محمد السيد -  55

 الخولى ميت:  بجهة ، والتصدير( العقارى والتسويق االستثمار فيماعدا) العامه والمقاوالت والتوكيالت والتوريدات الزيوت وتوزيع

 سالم محمد محمود محمد شريف/  بملك - مؤمن

 عن 26872 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباجورى محمد عبدالمولى فرج هديه -  56

 حلمى محمد رضا محمد/  بملك - شداد ميت - نجير:  بجهة ، بقاله تجارة

 رحالت مكتب عن 26837 برقم 20191117 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد نصر انهام -  57

 اسماعيل محمد سامى سامح/ بملك - لرومى ميت:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية

 عن 26863 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض ابراهيم الوصيف الدمرداش -  58

 عوض ابراهيم الوصيف احمد/  بملك - المحموديه - السبع عزبة:  بجهة ، اعالف مصنع

 تجارة عن 26868 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الهادى عبد محمد اسماء -  59

 العزيز عبد منصور احمد/ بملك الخواجات عزبة_ المحمودية:  بجهة ، كهربائية ادوات

 فول مطعم عن 26825 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس احمد السيد محمد -  60

 عباس احمد السيد غاده/ بملك رياض المنعم عبد شارع دكرنس بندر:  بجهة ، وطعمية

 ، بقاله تجارة عن 26830 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم الشربينى سالم ايمن -  61

 حسان عبدالجواد حسن هيثم/  بملك - البحر شارع - القباب كفر:  بجهة

 مزرعة عن 26844 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى محمد فايد الدسوقى -  62

 ابراهيم رشدى صالح/  بملك - الباز كفر:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 26877 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب ابراهيم عثمان نجله -  63

 المتولى محمد فاروق ابراهيم/  بملك - رومى ميت:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا ومفروشات جاهزه مالبس

 26801 برقم 20191103 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد محمد الغفار عبد ثروت احمد -  64

 غازى المتولى عزيزه/  بملك - شبرا شارع - عبيد بنى:  بجهة ، اعالف تجارة عن

 عن 26821 برقم 20191112 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين على السيد محمد -  65

 بملكه المقابر بجوار الدراكسه:  بجهة ، تسمين ماشية تربيه مزرعه

 26841 برقم 20191118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح المجيد عبد السعيد العليم عبد معتز -  66

 مغربيه صالح على المجيد عبد السعيد العليم عبد/ بملك الحديدى كمال اللواء شارع النصر منية:  بجهة ، تصدير مكتب عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 26875 برقم 20191128 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرندس ابوطالب محمد صالح -  67

 محمد متولى رفعت رشا/ بملك سماش 15 عزبة اليوسيفية:  بجهة ، حبوب تجارة

 عن 26813 برقم 20191105 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  شحاته متولى عبدالحميد فتحى محمد -  68

 المرسى فريد محمد هانم/  بملك - االعداديه جاد السيد مدرسة بجوار - عبيد بنى:  بجهة ، ولحام خراطة ورشة

 تجارة عن 26824 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على على الستار عبد خالد -  69

 على الستار عبد احمد/  بملك - ديمشلت:  بجهة ، منزلية ادوات

 26859 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخليجى مصطفى محمد الدايم عبد سامية -  70

 المتعال عبد محمد المتعال عبد يحيى/ بملك عالم كفر:  بجهة ، وانتيكات لب مقلة عن

 هدايا عن 26862 برقم 20191125 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنقر محمد سالم السيد عنايات -  71

 وفا عبده احمد منى/  بملك - الجديده برمبال:  بجهة ، واكسسوارات

 تصدير عن 26869 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البندارى يحى رضا يحى -  72

 احمد البندارى يحى رضا/  بملك - مصبح غازى - البنك عزبة:  بجهة ، زراعيه حاصالت

 معصرة عن 26876 برقم 20191128 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الرفاعى محمد الرفاعى -  73

 السعيد محمد صالح محمود/  بملك - مؤمن الخولى ميت:  بجهة ، قصب

 مكتب عن 26797 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور احمد السعيد -  74

 ربه عبد خالد فتحى والء بملك الشافعى االمام شارع - السالم منشيه دكرنس:  بجهة ، السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت

 تصنيع عن 26817 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى محمد محمد رضا -  75

 ابراهيم الدين عز كامل محسن بملك افندى عمر خلف دكرنس:  بجهة ، االستليزر

 ، جزاره عن 26810 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمد فايره -  76

 عامر محمد الرحيم عبد القادر عبد بملك القديمه المضيفه بجوار طريف ميت عزبه:  بجهة

 برقم 20191107 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع لتجارة ابراهيم محمد مؤسسة -  77

 صالح محمد رشاد محمد/  بملك - المواشى سوق خلف - دكرنس:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن 26818

 26856 برقم 20191124 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعادن لتشكيل حسنين على محمد ورشة -  78

 الوفا ابو حسانين على/  بملك - يوليو23 شارع - دكرنس:  بجهة ، معادن تشكيل ورشة عن

 عن 26858 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العنين ابو المولى عبد احمد -  79

 السيد محمد العنين ابو المولى عبد/  بملك - الصحية الوحدة شارع - اليوسيفية:  بجهة ، صيدلية

 تجارة عن 26866 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل محمد محمود فرج خالد -  80

 ابوبكر محمود/  بملك - رومى ميت ميزانية:  بجهة ، وبطاريات كاوتشوك

 عن 26820 برقم 20191111 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد حسن اشرف ادهم -  81

 ابراهيم السيد حسن اشرف/  بملك - الحلوج ميت:  بجهة ، حالقة صالون

 مصنع عن 26879 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى على احمد على احمد -  82

 بدران السيد فوزى فتحى/  بملك - المؤمن عبد كفر:  بجهة ، بالستيك

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 االستثمار عدا فيما) متكامله مقاوالت  ،  شركة   معوض طه صبرى يسرى طه وشريكه بدوى حسن عبدالفتاح محمد خالد -  1

 فيما) متكامله مقاوالت عن ، 26852 برقم 20191121 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  وتوريدات( العقارى والتسويق

 بدوى حسن عبدالفتاح محمد/  بملك - الرياض:  بجهة ، وتوريدات( العقارى والتسويق االستثمار عدا

 15000.000   مالها ،رأس(   نقل مقاوالت)  ومقاوالت نقل خدمات  ،  شركة   وشركاه المحجوب احمد محمد وليد شركه -  2

 بجوار المستشفى شارع دكرنس:  بجهة ،(  نقل مقاوالت)  ومقاوالت نقل خدمات عن ، 26829 برقم 20191113 فى ،قيدت

 نعابدي زكى محمد بملك مجاهد الحليم عبد مدرسه

   مالها ،رأس  كيماويه ومواد صناعيه منظفات وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكه حسن عبده محمد السيد محمد -  3

 الرياض:  بجهة ، كيماويه ومواد صناعيه منظفات وتوزيع تجاره عن ، 26823 برقم 20191112 فى ،قيدت 300000.000

 عيطه احمد المتولى الحادقه احمد محمد بملك

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   20044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد ابراهيم عوض صبرى   - 1

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

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   24111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكيالنى محمد فؤاد ايمان   - 2

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم

 تم   20191104 تاريخ وفى ،   23162:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيزه ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم   - 3

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

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مسعد محمود الهادى محمد/  مهندس التوريدات و المتكاملة للمقاوالت الهندسية المجموعة   - 4

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   16310

 تم   20191105 تاريخ وفى ،   20578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى المعاطى ابو ابراهيم الدسوقى   - 5

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

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   19022:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنفى محمد المحسن عبد ثناء   - 6

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191106 تاريخ وفى ،   15643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوصيف محمد الوهاب عبد محمد احمد   - 7

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

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   10607:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد مجاهد عصمت   - 8

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم



 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

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   18495:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والى البسطويسى احمد ابراهيم   - 9

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   22554:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ستيت عبده المتولى محسن سمير   - 10

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

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   24104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد حسن الجرايحى محمود اسالم   - 11

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

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   19637:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيارات لكماليات مجدى   - 12

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   10379:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان محمد احمد الحى عبد رضا   - 13

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

 تم  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   8718:  مبرق قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار محمد السيد نصر   - 14

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب القيد هذا محو

 تم   20191114 تاريخ وفى ،   24174:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االمام يوسف العظيم عبد ابراهيم تيسير   - 15

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   15898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد السيد محمود الهام   - 16

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   7686:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العنتراوى كامل رشاد   - 17

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   26400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحتو على عوض الشحات احمد   - 18

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم   20191118 تاريخ وفى ،   21404:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته ابراهيم الرؤف عبد بدوى صالح   - 19

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

 تم   20191118 تاريخ وفى ،   24053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمال ونقل للرحالت داود الى تعدل   - 20

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

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   24053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للرحالت داود   - 21

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   19752:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد على محمد داود   - 22

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم   20191120 تاريخ وفى ،   22382:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد محمد الرحيم عبد صبرى   - 23

 الفرع هذا فى نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   23978:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب فرج السيد احمد ابراهيم   - 24

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   19592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على زكريا وليد   - 25

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو

 تاريخ وفى ،   19592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد وليد مؤسسه الى التجارى االسم تعديل   - 26

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20191121



 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

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   10944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد احمد راضى   - 27

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   4524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القناوى محمود محب ناهد   - 28

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   10944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان احمد محمد احمد راضى   - 29

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   20556:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الرزاق عبد شاكر وجدى   - 30

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   21515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجواد عبد محمد جمعه ايمان   - 31

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من محوالقيد تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   25075:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد المرسى احمد السيد اشرف   - 32

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   26700:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان اسماعيل اسماعيل اموره   - 33

 نهائيا التجارى النشاط التاجر العتزال القيد هذا محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   21362:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راضى السيد الغريب السيد نجالء   - 34

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من محوالقيد تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   21113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد احمد   - 35

 نهائيا التجارى النشاط اعتزال بسبب التجارى السجل من القيد محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  26562 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد حمدى السيد ياسر -  1

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  20973 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على السيد حافظ الدين عالء -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  24580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبكه على عثمان عالء محمد -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  21435 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على اسماعيل ابراهيم ابراهيم -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  22371 قمبر قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سعد جمعه ساميه -  5

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  26289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اإلطارات لتجارة عيد حامد عماد مؤسسة -  6

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



 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

 رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  15601 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عثمان عبده السيد ثروت محمود -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  26213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب احمد اسماعيل هانم -  8

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  15601 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عثمان عبده السيد ثروت محمود -  9

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

 المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  22915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال عبد محمد طه الدسوقى محمد -  10

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  25783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد محمد احمد -  11

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  25393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا امين رشاد امين -  12

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  12238 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح زكى فوزى نادر -  13

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  24848 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عثمان على السعيد -  14

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  21645 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الوهاب عبد الدين عالء حازم -  15

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

 رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  10527 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحواوشى مسعد الصاوى محمد مسعد -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  21308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد السعيد عمرو -  17

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  26433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبده الخضر السعودى -  18

  جنيه  52000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  26796 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صابر الحميد عبد حسن احمد -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  26548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم اسماعيل خليل جمعه -  20

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

 المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  25473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد العزيز عبد محمد العزيز عبد -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  9763 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد الحميد عبد احمد خالد -  22

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  25990 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عوض السيد وائل -  23

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  25777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم مرحوم سالم على -  24

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  26828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى على جمعه محمود محمد -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  18475 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شيحه مصطفى ابراهيم ياسر -  26

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

 المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  21192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى على احمد احمد ابراهيم تامر -  27

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

 رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  17296 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطنطاوى الطنطاوى مصطفى بشرى -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  13979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب المتولى محمد احمد محمد -  29

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

 تم  20191126 ، تاريخ وفي  26818 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات غيار قطع لتجارة ابراهيم محمد مؤسسة -  30

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

,  لمالا رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  24196 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الوفا ابو السيد احمد محمد -  31

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد الغفار عبد ثروت احمد -  1

 غازى المتولى عزيزه/  بملك - شبرا شارع - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد الملك عبد اللطيف عبد -  2

  المتولى محمد الملك عبد ابراهيم بملك ديمشلت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد ابراهيم فرج محمد -  3

 حسين اللطيف عبد ابراهيم فتحى/ بملك ناشد صبرى عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى ابراهيم حنان/  د - صيدلية -  4

 الحديدى الهادى عبد ابراهيم/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه شلبى صبحى سامح -  5

 الجواد عبد الحميد عبد العظيم عبد/ بملك شرف ميت إلى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور احمد السعيد -  6

 ربه عبد خالد فتحى والء بملك الشافعى االمام شارع - السالم منشيه دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 26802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد بدير المنعم عبد احمد -  7

 العال عبد بدير المنعم عبد محمد/ بملك النزل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 26807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد حجازى محمد محمود -  8

 السيد محمد رضا بملك(  ب)  العروبه شارع من المتفرع فرحات مصباح عبدهللا الشهيد عشار رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

  المتولى



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 26808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى محمد احمد باسم -  9

 مغازى محمد احمد محمد/  بملك - البنك عزبة - المحمودية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 26804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريد محمد السيد محمد -  10

 سعيد شريد محمد السيد/  بملك - الربيعة - شروايد عرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 26803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان القادر عبد ابراهيم -  11

  محمد المتولى الشبراوى احالم بملك رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 26805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد حسن حازم -  12

 راشد محمد حسن/ بملك الصغرى القباب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 26806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد محمود -  13

  احمد احمد محمد رضا بملك دموه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى رمضان اسماعيل محمود وسام -  14

 العباسى رمضان اسماعيل محمود/  بملك - المنشيه - طريف ميت ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رمضان احمد محمد -  15

 المعاطى ابو اسماعيل رمضان احمد/ بملك طريف ميت_  المنشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد شعبان السعيد مها -  16

 عبده محمد عبدهللا ايمن بملك شداد ميت - نجير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السالم عبد ابراهيم احمد -  17

 الستار عبد السيد النبى محبوب هشام بملك المحاكم مجمع شارع دكرنس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته متولى عبدالحميد فتحى محمد -  18

 المرسى فريد محمد هانم/  بملك - االعداديه جاد السيد مدرسة بجوار - عبيد بنى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد فايره -  19

 عامر محمد الرحيم عبد القادر عبد بملك القديمه المضيفه بجوار طريف ميت عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 19895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد ابراهيم عادل عمرو -  20

 الحسينى احمد صبح هويدا بملك الكردى الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 19895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجاره حبلص الى تعدل -  21

 الحسينى احمد صبح هويدا بملك الكردى الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد احمد سامح -  22

 احمد عالم احمد احمد/ بملك الكردى كفر_ سماحه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 24629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد عماد امانى -  23

 سليمان محمد السيد/  بملك - الصالحات كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى على المتولى محمد خالد -  24

 على المتولى محمد جمال/ بملك الدراكسة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد محمد رضا -  25

 ابراهيم الدين عز ملكا محسن بملك افندى عمر خلف دكرنس ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبويات للحدايد الخولى مؤسسة/  إلى تعديل -  26

 رزق عبده ماهر ايهاب/ بملك الناحية داير شارع الكبرى القباب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى على ابراهيم صالح عطيه -  27

 رزق عبده ماهر ايهاب/ بملك الناحية داير شارع الكبرى القباب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 26819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمود الهادى محمد محمود -  28

 مسعد محمود الهادى محمد/  بملك - المدينه مجلس شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191107 تاريخ وفي 26818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة ابراهيم محمد مؤسسة -  29

 صالح محمد رشاد محمد/  بملك - المواشى سوق خلف - دكرنس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 15601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عثمان عبده السيد ثروت محمود -  30

 مصطفى عثمان عبده السيد ثروت/ بملك الدراكسة إلى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 26820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد حسن اشرف ادهم -  31

 ابراهيم السيد حسن اشرف/  بملك - الحلوج ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 26825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس احمد السيد محمد -  32

 عباس احمد السيد غاده/ بملك رياض المنعم عبد شارع دكرنس بندر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو محمد -  33

 داود احمد السيد منصور بملك رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو محمد -  34

 وتاجير عامه مقاوالت مكتب نشاط عن ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو بملك اليوسفيه بناحيه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 17849 برقد ومقيد 2009/12/30 فى افتتح ثقيله معدات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 26826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم زكيه -  35

 عيسى ابراهيم محمد احمد احمد/  بملك - مبارك قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 26822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زكى احمد احمد -  36

 على حسن السيد حسن/  بملك - عاصم منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 26821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين على السيد محمد -  37

  بملكه المقابر بجوار الدراكسه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو محمد -  38

 ومعدنيه هندسيه  صناعات نشاط عن داود احمد السيد منصور بملك رومى ميت بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 17849 تابع برقم ومقيد 2019/11/12 فى 3160 برقم مودع وكيماويه

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 26827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل محمد عبدالعليم محمد عزيز -  39

 ابراهيم محمد مصطفى مرفت/  بملك - الباشا جامع بجوار - الباشا عزبة - الدراكسه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 26824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على الستار عبد خالد -  40

 على الستار عبد احمد/  بملك - ديمشلت ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 26831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان جاد ناجد جاد -  41

 جاد ناجد جاد محمد/  بملك - فارس ميت كفر ،

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 26828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى على جمعه محمود محمد -  42

 محمد المغنى عبد محمد نبيهه بملك الشباب مركز بجوار الحداده قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 26832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد الشربينى محمد مروان ابوالخير -  43

 جاد الشربينى محمد مروان/  بملك - النزل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 7782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد صفوت -  44

 الجعلى محمد ابراهيم محمد عالء/ بملك سلسيل ميت مركز - الجديد الكفر/  الى تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 26830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الشربينى سالم ايمن -  45

 حسان عبدالجواد حسن هيثم/  بملك - البحر شارع - القباب كفر ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 25963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل السيد وليد دينا -  46

 السيد زغلول حامد محمد/ بملك حماد حسين شارع دكرنس إلى تعدل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 25783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد احمد -  47

 البغدادى على على السيد شهد/  بملك - بورسعيد ش - دكرنس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 26098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المتولى صابر المتولى هبه -  48

 زكريا وشهرته فرج سليمان محمود/  بملك - الشباب مركز بجوار - عبيد بنى/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 26098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المتولى صابر المتولى هبه -  49

  زكريا وشهرته فرج سليمان محمود/  بملك - الشباب مركز بجوار - عبيد بنى/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 12238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زكى فوزى نادر -  50

 شطا محمد جالل/ بملك الشعبية المتاجر شارع دكرنس الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سعد هللا عبد سمير -  51

 عطيه عطيه سعد هللا عبد/  بملك - هندى على منشية - المحمودية ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى اسماعيل عبدالمنعم عبدالعظيم -  52

 اسماعيل عبدالمنعم شرف/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالجواد السيد عوض محمد -  53

 العشماوى خاطر خاطر عزيزه/  بملك - الرمان اشمون ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد فواكه -  54

 الطنطاوى محمد محمود رمضان/  بملك - الصمد عبد منشية ،

 العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد فراج محمود عمرو -  55

 الرحمن عبد محمد فراج السيد/ بملك المواشى سوق خلف بشير عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد فراج محمود محمد -  56

 الرحمن عبد محمد فراج محمود/  بملك - المواشى سوق خلف - بشير عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 26837    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، على محمد نصر انهام -  57

 اسماعيل محمد سامى سامح/ بملك - لرومى ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 24848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عثمان على السعيد -  58

 حسن سعد زغلول/  بملك -  فارس ميت - دكرنس طريق/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 26620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد فاروق محمود -  59

 البدراوى احمد السيد محمود/  بملك - المنصورة موقف خلف - النقراشى شارع - دكرنس/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 26843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه على عيد سمير خالد -  60

 على احمد عبدالحميد احمد/  بملك - عرابى احمد شارع - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 20244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى محمد عنتر محمد -  61

 المتولى ابراهيم مصباح اكرم بملك الصالحات الى تعدل ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 26842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده سالمه سعد محمد -  62

 عبده سالمه سعد سمير/  بملك - طاهر ميت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 26841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المجيد عبد السعيد العليم عبد معتز -  63

 مغربيه صالح على المجيد عبد السعيد العليم عبد/ بملك الحديدى كمال اللواء شارع النصر منية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 26840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على امين جمعه امين -  64

 السيد على امين جمعه تامر بملك البحر شارع النصر منيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 26433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده الخضر السعودى -  65

 محمد عبده الخضر/ بملك الجمايلة إلى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 26845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد حسن اشرف شرين -  66

 السيد حسن اشرف/  بملك - الحلوج ميت ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191119 تاريخ وفي 15000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوازمها و غيارها قطع و السيارات لتجارة خليفة نبيل -  67

  على محمد المتولى الدسوقى/  بملك - محمود السيد منشية/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191119 تاريخ وفي 15000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوازمها و غيارها قطع و السيارات لتجارة خليفة -  68

  على محمد المتولى الدسوقى/  بملك - محمود السيد منشية/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 26844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد فايد الدسوقى -  69

 ابراهيم رشدى صالح/  بملك - الباز كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 26846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل احمد ايمان -  70

 اسماعيل الفتاح عبد محمود والء/ بملك المؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 25082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ابراهيم احمد اسامه -  71

/  نشاط عن العدل غازى سعد محسن/  بملك - وقاص ابى بن سعد شارع - دكرنس/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 دكرنس 25082 تابع برقم وقيد 2019/11/20 فى 3274 برقم اودع االدويه دون طبيه مستلزمات تجارة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 25082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ابراهيم احمد اسامه -  72

 العدل غازى سعد محسن/  بملك - وقاص ابى بن سعد ش - دكرنس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 25082    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ابراهيم احمد اسامه -  73

 استيراد/  نشاط عن العدل غازى سعد محسن/  بملك - وقاص ابى بن سعد شارع - دكرنس/  بناحية رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دكرنس 25082 برقم ومقيد 2018/07/29 فى 2233 برقم مودع بالجمله غذائيه مواد وتجارة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هالل عادل عمرو -  74

 احمد السيد هالل عادل/  بملك - الرئيسى الطريق على عاصم ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 25990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض السيد وائل -  75

 على عوض السيد محمد/ بملك المستشفى بجوار طريف ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد السيد محمد محمد اسماعيل -  76

 الحداد السيد محمد محمد طه/  بملك - الماسه برج - دكرنس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى محمود السيد محمود -  77

 ابراهيم فهمى محمود السيد/  بملك - الخضر ديرب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير يوسف شوقى داليا -  78

 على محمد فهمى محمد سعاد/  بملك - الجديده برمبال إلى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ السيد عبدالسالم مصطفى محمد -  79

 الدسوقى محمد محمد حمدى/  بملك - دموه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم حامد ابراهيم -  80

 الفقارى احمد ابراهيم حامد/ بملك ديمشلت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد الرازق عبد الرازق عبد محمود -  81

 العزيز عبد الرازق عبد الرازق عبد/ بملك الرحمن عبد منشأة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب احمد جمعه رجب محمد -  82

 على عطيه منصور محمد/  بملك -  البحر شارع - عالم كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 26850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد السعيد احمد -  83

 الرحمن عبد احمد السعيد/ بملك االعدادية المدرسة بجوار الزهايرة كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 26860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد محمد نمير محمد -  84

 محمد الواحد عبد محمد نمير/ بملك الجناينى شارع سويد ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 26858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العنين ابو المولى عبد احمد -  85

 السيد محمد العنين ابو المولى عبد/  بملك - الصحية الوحدة شارع - اليوسيفية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 26856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتشكيل حسنين على محمد ورشة -  86

 الوفا ابو حسانين على/  بملك - يوليو23 شارع - دكرنس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 26861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد السعيد حامد -  87

 المنزالوى محمد حسين السعيد رانيا/ بملك المحمودية_  الصايغ عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود سميه -  88

 الدقى محمد احمد حامد/  بملك السادات شارع دكرنس الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 26859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخليجى مصطفى محمد الدايم عبد سامية -  89

 المتعال عبد محمد المتعال عبد يحيى/ بملك عالم كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 26857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت محمد احمد مؤسسة -  90

 محمد السيد عوض احمد/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 26864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمود محمد السيد -  91

 سالم محمد محمود محمد شريف/  بملك - مؤمن الخولى ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 26865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد مصطفى محمد على على محمد -  92

 حسانين محمد السالوى الطنطاوى الدين جمال اية/  بملك - الكردى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 26862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنقر محمد سالم السيد عنايات -  93

 وفا عبده احمد منى/  بملك - الجديده برمبال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 26866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد محمود فرج خالد -  94

 ابوبكر محمود/  بملك - رومى ميت ميزانية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 26867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد السيد سمير -  95

 ابراهيم احمد السيد السيد/  بملك - ديمشلت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 26863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم الوصيف الدمرداش -  96

 عوض ابراهيم الوصيف احمد/  بملك - المحموديه - السبع عزبة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 26868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الهادى عبد محمد اسماء -  97

 العزيز عبد منصور احمد/ بملك الخواجات عزبة_ المحمودية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 26870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود السيد -  98

 البرلسى حامد حامد مرعى نانسى/  بملك - الربيعه - 2 الشركه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 26869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البندارى يحى رضا يحى -  99

 احمد البندارى يحى رضا/  بملك - مصبح غازى - البنك عزبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 26872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى محمد عبدالمولى فرج هديه -  100

 حلمى محمد رضا محمد/  بملك - شداد ميت - نجير ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 26871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الفتاح عبد فتحى محمد كريم -  101

 ابراهيم احمد محمد عفت/ بملك التموين مكتب مقابل المستشفى شارع الرياض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 24458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتجارة العيسوى محمود مؤسسه -  102

  احمد مصطفى نعايم/  بملك - االشراف مسجد بجوار - الزاوية شارع( 5)رقم عقار - الدراكسه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 24458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوزيع للتجاره العيسوى مؤسسه الى تعدل -  103

 مصطفى نعايم/  بملك - االشراف مسجد بجوار - الزاوية شارع( 5)رقم عقار - الدراكسه/  الى تعدل ،:   رالـتأشي وصف,  العنوان

  احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 26873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل مقبل محمد ايمن -  104

 احمد ابراهيم رمزى رحاب/ بملك الباز كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 26879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى على احمد على احمد -  105

 بدران السيد فوزى فتحى/  بملك - المؤمن عبد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 26877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم عثمان نجله -  106

 المتولى محمد فاروق ابراهيم/  بملك - رومى ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 26878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه عطا مصطفى محمد -  107

 حسن الرافعى حسن/  بملك - بدوى نبيل/  د صيدلية مقابل - عبدالرحمن منشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 26875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرندس ابوطالب محمد صالح -  108

 محمد متولى رفعت رشا/ بملك سماش 15 عزبة اليوسيفية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 26876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرفاعى محمد الرفاعى -  109

 السعيد محمد صالح محمود/  بملك - مؤمن الخولى ميت ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 17658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى محمد السيد محمد محمد -  1

 تصدير مكتب الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه شلبى صبحى سامح -  2

 بقالة تجارة إلى تعدل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 24580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه على عثمان عالء محمد -  3

 جافه حلويات تجاره الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 26760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شعبان محمد سعد احمد -  4

 موبيليا نجاره ورشه الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 20368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السيد احمد نبيل -  5

 الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما معارض تنظيم يضاف:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 15601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عثمان عبده السيد ثروت محمود -  6

 مواشى حظيرة/  إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 22005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل صالح ثروت محمود -  7

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات فيماعدا برمجيات مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 25939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عثمان السيد مصطفى -  8

 غذائيه مواد وتغليف تعبئه يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 21298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد محمد محمود -  9

 الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما للتدريب سباحه حمام يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد على حسن السعيد -  10

 اعالف تصنيع الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 20330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير الستيرادل عاشور -  11

 ومستلزمات تجميل مستحضرات وتجاره عماله وتاجير(  العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما)  عامه مقاوالت يضاف:  التأشير

 طبيه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 7782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد صفوت -  12

 وتوريدات( العقارى والتسويق االستثمار عدا فيما) عامه مقاوالت/  الى النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 25783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد احمد -  13

 فاكهه تجارة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 12238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زكى فوزى نادر -  14

 نحل عسل منحل إلى النشاط تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 25180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد سالم محمد صباح -  15

 بقاله/  الى النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 24848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عثمان على السعيد -  16

 كرتون وتقطيع وكبس تخزين/  الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 26620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد فاروق محمود -  17

 خردوات تجارة/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 20385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى ابراهيم هللا عبد جمال هللا عبد -  18

 صناعيه منظفات وتعبئة وخلط تصنيع/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 25990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض السيد وائل -  19

 طازجه اسماك وتوزيع تجارة إلى النشاط تعدل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 21990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبده خالد سالمه عالء خالد -  20

 لحوم مشويات النشاط الى يضاف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 24350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد عماره شعبان محمد -  21

 توريدات/  يضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد احمد السيد رضوان احمد -  22

 ماركت سوبر إلى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 13344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد بكر ابو حنان -  23

 بقالة تجارة إلى النشاط تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 26767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القال العال عبد راشد العال عبد محسن -  24

 يدوى صناعية منظفات وتغليف وتعبئة تصنيع  إلى النشاط تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 25741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد حازم -  25

 واالعالف والدواجن الحيواتى واالنتاج مزارع مستلزمات تجارة/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 23592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد صالح محمد -  26

 اخشاب وتجارة اخشاب ورشة إلى النشاط تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20191107 تاريخ وفي 26818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة ابراهيم محمد مؤسسة -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 26828   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، بدوى على جمعه محمود محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 26846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل احمد ايمان -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 26858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العنين ابو المولى عبد احمد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 26870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود السيد -  5

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد الغفار عبد ثروت احمد -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 17849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدسوقى المعاطى ابو محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 25082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين ابراهيم احمد اسامه -  8

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد الرازق عبد الرازق عبد محمود -  9

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 26878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه عطا مصطفى محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 26805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد حسن حازم -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السالم عبد ابراهيم احمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى محمود السيد محمود -  13

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 26857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت محمد احمد مؤسسة -  14

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 26871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الفتاح عبد فتحى محمد كريم -  15

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 25783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد احمد -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد احمد سامح -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على على الستار عبد خالد -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد نصر انهام -  19

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 26865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد مصطفى محمد على على محمد -  20

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 26879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى على احمد على احمد -  21

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 26807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد حجازى محمد محمود -  22

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 26831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان جاد ناجد جاد -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سعد هللا عبد سمير -  24

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى اسماعيل عبدالمنعم عبدالعظيم -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 26840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على امين جمعه امين -  26

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 26869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البندارى يحى رضا يحى -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 26806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد محمود -  28

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 26832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد الشربينى محمد مروان ابوالخير -  29

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالجواد السيد عوض محمد -  30

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 26845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد حسن اشرف شرين -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 26877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم عثمان نجله -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 26803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان القادر عبد ابراهيم -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 26816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى على المتولى محمد خالد -  34

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 26843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه على عيد سمير خالد -  35

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 26856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعادن لتشكيل حسنين على محمد ورشة -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 26872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى محمد عبدالمولى فرج هديه -  37

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رمضان احمد محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين على السيد محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زكى احمد احمد -  40

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد السعيد احمد -  41

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ السيد عبدالسالم مصطفى محمد -  42

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 26862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنقر محمد سالم السيد عنايات -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 26863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم الوصيف الدمرداش -  44

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى ابراهيم حنان/  د - صيدلية -  45

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 26819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمود الهادى محمد محمود -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم زكيه -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 26876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرفاعى محمد الرفاعى -  48

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد الملك عبد اللطيف عبد -  49

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد فايره -  50

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد فراج محمود عمرو -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد السيد محمد محمد اسماعيل -  52

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 26864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمود محمد السيد -  53

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد بدير المنعم عبد احمد -  54

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته متولى عبدالحميد فتحى محمد -  55

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 ريختا وفي 26830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الشربينى سالم ايمن -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم حامد ابراهيم -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 26868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الهادى عبد محمد اسماء -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 26804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريد محمد السيد محمد -  59

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 26842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده سالمه سعد محمد -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 26844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد فايد الدسوقى -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 26873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل مقبل محمد ايمن -  62

 خاص: التأشير



 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,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 26817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد محمد رضا -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 26860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد محمد نمير محمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 26867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد السيد سمير -  65

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور احمد السعيد -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 26798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد ابراهيم فرج محمد -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد شعبان السعيد مها -  68

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد فراج محمود محمد -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 26836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد فواكه -  70

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب احمد جمعه رجب دمحم -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 26808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى محمد احمد باسم -  72

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل محمد عبدالعليم محمد عزيز -  73

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 26841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المجيد عبد السعيد العليم عبد معتز -  74

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 26861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد السعيد حامد -  75

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 26875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرندس ابوطالب محمد صالح -  76

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 26814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى رمضان اسماعيل محمود وسام -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 26820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد حسن اشرف ادهم -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 26825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس احمد السيد محمد -  79

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 26854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هالل عادل عمرو -  80

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 26859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخليجى مصطفى محمد الدايم عبد سامية -  81

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 26866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد محمود فرج خالد -  82

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191114 تاريخ وفي 25783   برقم قيده سبق  ، تاجر ، على محمد محمد احمد -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المتخصص/  تجارية سمه يضاف: الى 26562 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

   للمحمول

 المطابخ فن/  تجاريه سمه اضافه: الى 22371 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  2

   االوروبيه

 غيار قطع لتجاره حبلص الى تعدل: الى 19895 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  3

   السيارات

 للحدايد الخولى مؤسسة/  إلى تعديل: الى 26165 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  4

   والبويات

 لتصنيع االمانه/  التجاريه السمه تعديل: الى 26029 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  5

   االعالف

   على محمد محمد احمد: الى 25783 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  6

   اليوجد: الى 25783 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل رالتأشي تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  7

 الدلتا مؤسسة/  إلى التجارية السمة تعديل: الى 24456 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  8

   المتكاملة للمقاوالت

 اس ايه اس/  الى التجاريه السمه تعديل: الى 24350 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  9

   والتوريدات العامه للمقاوالت

   العسالوى: الى 21440 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  10

   المنظفات وتغليف لتعبئة ريفيرا: الى 26190 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  11



 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

   لالعالف الحمد مصنع/  الى تعديل: الى 14543 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  12

 المدينة إلى جاريةالت السمة تعدلت: الى 23592 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  13

   االخشاب لتجارة المنورة

   صبره محمد محمد ايمن/ إلى تعديل: الى 4432 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  14

 النور/  الى التجارية السمه تعديل: الى 25741 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  15

   واالعالف والدواجن الحيوانى واالنتاج مزارع مستلزمات لتجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   26076:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالواحد محمد نمير محمد شركة   - 1

   السجل شطب/محو

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   26076:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالواحد محمد نمير محمد شركة   - 2

 نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركه فض تم  السجل شطب/محو



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 26411    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدسوقى جمعه احمد شركه -  1

  برقم اودع عطيه الدسوقى جمعه محمد/  بملك - السالم - الروضه - وماضىاب/  بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 المنصوره     برقم وقيد   فى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستثمار عدا فيما)  متكامله مقاوالت الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكه الشربينى ابراهيم يوسف البارى عبد شركه -  1

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 20262   برقم قيدها سبق  ، وتوريدات(  العقارى والتسويق

 تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكيان تعديل تم20191119 تاريخ وفي 26142   برقم قيدها سبق ، وشركاه الحديدى محمد محمد السعيد على السعيد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك نهائيا الشركه من  متضامن شريك  تضامن شركة  الرحمن عبد موسى فتحى محمود/  خروج -  1

 26142   برقم    20191119:  تاريخ ، موصى شريك ودخول

 مستحقاته كافة اخذ بعد وذلك نهائيا الشركه من  متضامن شريك  بسيطة توصية  الرحمن عبد موسى فتحى محمود/  خروج -  2

 26142   برقم    20191119:  تاريخ ، موصى شريك ودخول

 واالقتراض الحسابات وغلق فتح والتوقيع االداره بند الى يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  عطيه الدسوقى جمعه احمد -  3

 اصول من اصل اى وبيع الحكوميه المصالح جميع مع والتعامل والمحاسبين المحامين وتوكيل السيارات وشراء وبيع كالبنو امام

 26411   برقم    20191120:  تاريخ ، الشركه

 نيابه البنوك من والرهن االقتراض حق والتوقيع االدارة لبند يضاف  شريك و مدير  بسيطة توصية  فرج عبده السيد مرفت -  4

 26327   برقم    20191125:  تاريخ ، الشركه عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191119:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الحديدى محمد محمد السعيد على السعيد -  1

 26142   برقم

    20191119:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الحديدى محمد محمد السعيد على السعيد -  2

 26142   برقم

   برقم    20191125:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها فرج عبده السيد مرفت شركه -  3

26327 

   ــــــــــــــــــــــ  

   حكاماأل   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 20044   برقم    20191103:  تاريخ ، 3075  2023/2/6حتى سارى  احمد سيد ابراهيم عوض صبرى -  1

 17658   برقم    20191103:  تاريخ ، 3081  2024/9/29 حتى سارى  الموافى محمد السيد محمد محمد -  2

 7598   برقم    20191104:  تاريخ ، 3088  2022/10/18 حتى سارى  الصياد حسن حسن على محمود -  3

 21004   برقم    20191104:  تاريخ ، 3095  2024/7/19 حتى سارى  معروف الحميد عبد فريد عادل محمد -  4

 17550   برقم    20191104:  تاريخ ، 3096  2024/8/3حتى سارى  سالم يسىع على سامح -  5

 17550   برقم    20191104:  تاريخ ، 3096  2024/8/3حتى سارى  والتصدير لالستيراد عيسى سامح -  6

 19951   برقم    20191104:  تاريخ ، 3094  2022/12/29حتى سارى  الصالحى على على متولى امينه -  7

 7481   برقم    20191105:  تاريخ ، 3099  2017/9/13 حتى سارى  حسين سالم سالم محمد -  8

 7481   برقم    20191105:  تاريخ ، 3100  2022/9/13 حتى سارى  حسين سالم سالم محمد -  9

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3116  2003/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  10

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3117  2008/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  11

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3118  2013/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  12

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3119  2018/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  13

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3120  2023/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  14

 17627   برقم    20191105:  تاريخ ، 3108  2024/9/12 حتى سارى  احمد عبدهللا حمدى محمد هللا عبد -  15

 20841   برقم    20191105:  تاريخ ، 3110  2024/4/12 حتى سارى  ديروالتص لالستيراد هللا عطا محمد مؤسسه -  16

 19895   برقم    20191105:  تاريخ ، 3106  2022/12/5 حتى سارى  السيارات غيار قطع لتجاره حبلص الى تعدل -  17

 19895   برقم    20191105:  تاريخ ، 3106  2022/12/5 حتى سارى  هللا عبد ابراهيم عادل عمرو -  18

 21270   برقم    20191105:  تاريخ ، 3104  2024/11/26 حتى سارى  محمد حسين وجيه احمد -  19

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3111  2003/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  20

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3112  2008/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  21

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3113  2013/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  22

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3114  2018/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  23

 3274   برقم    20191105:  تاريخ ، 3115  2023/3/17 حتى سارى  على المتولى منصور اشرف -  24

 20578   برقم    20191105:  تاريخ ، 3123  2023/11/20حتى سارى  الدسوقى المعاطى ابو ابراهيم الدسوقى -  25

 5292   برقم    20191106:  تاريخ ، 3135  2020/9/23حتى سارى  حسن اللطيف عبد محمد حمده -  26

 15643   برقم    20191106:  تاريخ ، 3136  2017/1/13حتى سارى  الوصيف محمد الوهاب عبد محمد احمد -  27



 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

 15643   برقم    20191106:  تاريخ ، 3137  2022/1/13حتى سارى  الوصيف محمد الوهاب عبد محمد احمد -  28

 9947   برقم    20191106:  تاريخ ، 3134  2024/6/13 حتى سارى  الشافعى العزيز عبد مختار ساميه -  29

 10607   برقم    20191106:  تاريخ ، 3126  2009/11/19 حتى سارى  احمد احمد مجاهد عصمت -  30

 10607   برقم    20191106:  تاريخ ، 3127  2014/11/19/ حتى سارى  احمد احمد مجاهد عصمت -  31

 10607   برقم    20191106:  تاريخ ، 3128  2019/11/19 حتى سارى  احمد احمد مجاهد عصمت -  32

 18495   برقم    20191107:  تاريخ ، 3138  2020/10/6 حتى سارى  والى البسطويسى احمد ابراهيم -  33

 15601   برقم    20191107:  تاريخ ، 3140  2016/12/24 حتى سارى  مصطفى عثمان عبده السيد ثروت محمود -  34

 15601   برقم    20191107:  تاريخ ، 3141  2021/12/24 حتى سارى  مصطفى عثمان عبده السيد ثروت محمود -  35
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 3901   برقم    20191111:  تاريخ ، 3151  2024/2/15 حتى سارى  بالقطاعى المنزليه لالدوات فرج شركه -  7

 17717   برقم    20191113:  تاريخ ، 3196  2024/11/01 حتى سارى  وشركاه عوضين شوقى -  8
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، 3180  2019/9/23 حتى سارى(   شركاه و محمد اللطيف عبد محمد)  الدوائيه للصناعات استارتك شركه -  9

 17645   برقم    20191113

:  تاريخ ، 3181  2024/9/23 حتى سارى(   شركاه و محمد اللطيف عبد محمد)  الدوائيه للصناعات ارتكاست شركه -  10

 17645   برقم    20191113

    20191118:  تاريخ ، 3236  2024/11/25 حتى سارى(   وشركاه اللطيف عبد على احمد رامى)  للرحالت الفؤاد -  11

 21266   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


