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   أفراد قيود  
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 معرض عن 18781 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد النبوى اسماعيل النبوى -  1

 عبدالمنعم السمان عبدالهادى محمود/  ملك - المقاطعة:  بجهة ، سيارات

 ادوات تجارة عن 18797 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد متولى فتحى نجالء -  2

 العجمى محمد محمود محمد/  ملك - الخمسة:  بجهة ، مكتبية

 مكتب عن 18843 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامة للمقاوالت سالم المتولى -  3

 احمد السيد ابراهيم نعسه/ملك صدقا:  بجهة ،(  العقارى واالستثمار التسويق عدا فيما) عامة مقاوالت

 بلدى مخبز عن 18803 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحق جاد على عوض سامى -  4

 ابراهيم على عوض السيد/  ملك - السباخ ابوداود:  بجهة ، مدعم

 عطارة تجارة عن 18851 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى السيد جمال سامية -  5

 زيدان محمود فادية/  ملك - المسيرى هشام شارع - االمديد تمى:  بجهة ،

 ادوات تجارة عن 18785 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى خليل عباس فتوح -  6

 خليل عباس محمد/  ملك - شبراهور:  بجهة ، منزلية

 تجارة عن 18789 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عباس يوسف عبدالصبور -  7

 محمد شحاتة محمود/  ملك - العز تاج:  بجهة ، اخشاب ماكينات

 تريكو مصنع عن 18856 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد حاتالش كمال -  8

 محمد الشحات كمال عبدهللا/  ملك - المقاطعة - شبانة عزبة:  بجهة ،

 عن 18874 برقم 20191125 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام ابوالعال عبدالقادر عبدهللا محمد -  9

 على منصور على بشرى/  ملك - المعاهدة - االمديد تمى:  بجهة ، عجين من حلوى وتصنيع بيع

 18792 برقم 20191105 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيسى محمد السباعى عبدالفتاح السباعى -  10

 محمد محمود زغلول وليد/  ملك - الزقازيق طريق - المعاهدة - السنبالوين:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن

 مزرعة عن 18842 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر فؤاد احمد جعفر عمرو -  11

 جعفر فؤاد احمد جعفر/   ملك - كفرغنام:  بجهة ،(  البان)  مواشى تسمين

 بيع عن 18847 برقم 20191120 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل يوسف احمد مصطفى -  12

 عبدالوهاب محمد/  ملك - الحديد السكة سور - ابوعلم صبرى شارع - السنبالوين:  بجهة ، الحلويات ومستلزمات خامات وتوزيع

 عبدالوهاب محمد

 تجارة عن 18800 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات سليم ثروت محمد -  13

 فرحات سليم ثروت/  ملك - السباخ ابوداود:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس

 ، صيدلية عن 18812 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد حسن ناجى هيام -  14

 عبدالرحيم سالم السعيد/  ملك - طريف نوب:  بجهة

 ، بقاله تجارة عن 18859 برقم 20191124 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل محمد شحاته محمد -  15

 السيد السيد محمد لطيفه/ملك الحصاينه:  بجهة
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 ، بقالة تجارة عن 18871 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سليمان مقبل خالد -  16

 السيد حسانين احمد عبدالمنعم/ ملك - االمديد تمى - الخمسة- ابوالعنين عزبة:  بجهة

 ترزى عن 18879 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم احمد ابراهيم عبدهللا -  17

 مسعود سليمان محمد رضا/  ملك- االمير كفر:  بجهة ، رجالى

 وبيع تحضير عن 18783 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان داود شاكر هدى -  18

 سعيد على عبدالرحمن عماد/  ملك - عمر الشيخ شارع - السنبالوين:  بجهة ، وطعمية فول

 مخبز عن 18840 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسيف صبري ابراهيم هانى -  19

 عيسي عبدالحميد محمود منى/  ملك- الربع:  بجهة ، مدعم الى نصف

 عن 18880 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسينى الشبراوى الحسينى السيد -  20

 عبدالبر احمد احمد عبدالبديع/ ملك- الربع:  بجهة ، عطور تجارة

 تجارة عن 18804 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبدالحميد سامى -  21

 على الدسوقى ابراهيم عادل/  ملك - سرحان شارع من - عبدالمنعم شارع - السنبالوين:  بجهة ، منزلية ادوات

 تجارة عن 18862 برقم 20191124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا حسن العدوى زينب -  22

 سالم عبده رفعت رضا/ملك الحصاينه:  بجهة ، البقالة

 عن 18773 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتجارة يوسف معرض -  23

 يوسف محمد السيد نورا/  ملك - جرجس بدوى كفر:  بجهة ، سيارات معرض

 تجارة عن 18820 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم نجاتى محمود محمد -  24

 الراسى ابراهيم نجاتى محمود/ ملك القراميط ابو:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 18794 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن رمضان مصطفى ياسر -  25

 العجمى مصطفى محمد السيد/  ملك - االقالم طوخ:  بجهة ، كهربائية اجهزة تجارة

 مقلة عن 18807 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبده هاشم السيد هشام محمد -  26

 على عبده هاشم السيد هشام/  ملك- الجنينة حوض - السنبالوين:  بجهة ، لب

 تجارة عن 18815 برقم 20191114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش االمام مصطفى وليد -  27

 درويش االمام مصطفى/  ملك- االمير كفر:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 تجارة عن 18852 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وسىم حسن صديق محمد حازم -  28

 مجاهد الدسوقى ابراهيم فاطمة/  ملك - الحديد السكة - سعيد بور شارع - السنبالوين:  بجهة ، يدوية عدد

 تجارة عن 18774 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد فوزى احمد -  29

 المتولى راغب محمد المتولى/  ملك - الحجر التمد:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 تجارة محل عن 18793 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المتولى لطفى محمد -  30

 محمد المتولى لطفى/   ملك - العبيد عزبة:  بجهة ، دواجن

 مزرعة عن 18802 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدهللا عبدهللا محمد -  31

 عبدالفتاح عبدهللا عبدهللا محمد/  ملك - الديب موسى عزبة:  بجهة ، مواشى

 عن 18806 برقم 20191112 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا احمد -  32

 المتولى محمد سعد عمرو/  ملك- العز تاج:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى سيارات غيار قطع وتصدير استيراد

 عن 18805 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل موسى عبدالهادى عبدالحميد -  33

 عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى/   ملك - السعودية:  بجهة ، غالل وطحونة ارز فراكة
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 تجارة عن 18860 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه عبدالوهاب جمعه محمد -  34

 سليمان يونس داحم وائل/ملك النقراشى شارع السنبالوين:  بجهة ، ثقيلة معدات

 مخزن عن 18875 برقم 20191125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود احمد محمد -  35

 المكاوى على رفعت محمد ايمان/ ملك- غالى ابو ايمن- ش- السنبالوين:  بجهة ، فراشة

 خدمات عن 18868 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عبدالمنعم مدحت -  36

 عبدالقادر محمد عادل/ ملك- المسرى هشام- ش- االمديد تمى بندر:  بجهة ، محمول

 خدمات عن 18868 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عبدالمنعم مدحت -  37

 عبدالقادر محمد عادل/ ملك- المسرى هشام- ش- االمديد تمى بندر:  بجهة ، محمول

 عن 18878 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم طلعت شعبان مصباح -  38

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 ابراهيم عبدالمنعم طلعت شعبان/  ملك- الزهايرة:  بجهة ، لذلك

 استيراد عن 18816 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب لملوم عمار احمد -  39

 - الربع:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى( 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا" وتصدير

 غريب قطب لملوم عمار/  ملك

 تجارة عن 18864 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى صالح كمال -  40

 محمد خليل عبده ابراهيم/ملك العرب طرانيس:  بجهة ، وكاوتش توكتوك غيار قطع

 زيوت تجاره عن 18863 برقم 20191124 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سالم احمد السيد -  41

 العزيز عبد محمد العزيز عبد ملك/العز تاج:  بجهة ، وشحومات

 تجارة عن 18824 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه محمد ابراهيم عزيزة -  42

 سعيد عبدالمقصود كامل هنية/  ملك- برقين:  بجهة ، خرداوات

 اعالف تجارة عن 18837 برقم 20191119 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور رجب احمد -  43

 احمد محمد منصور رجب/  ملك- صدقا- المعالوة:  بجهة ،

 عن 18777 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعد الشبراوى اسماعيل سالم ام -  44

 على عبدالسالم احمد محمد/  ملك - الشهيد - السنبالوين:  بجهة ، جملة غذائية مواد وتوزيع تجارة

 مخبز عن 18823 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى محمد احمد ابراهيم -  45

 العزب محمود محمد حسن ابراهيم/  ملك -غراب ميت:  بجهة ، وحلويات افرنجى

 عن 18831 برقم 20191118 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد عبدالعزيز حمدى ايه -  46

 احمد حسين عبدالحميد احالم/  ملك - السعودية:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 بقالة تجارة عن 18801 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عمران على حامد -  47

 عمران على حامد ياسر/  ملك - سنجاب كفر:  بجهة ، ودخان

 اسمنت تجارة عن 18833 برقم 20191118 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ساكب جمال السيد احمد -  48

 ساكب جمال السيد/  ملك - الصفا:  بجهة ،

 حدايد تجارة عن 18841 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه السيد محمد فاطمه -  49

 حسن عبدالرحيم رجب عبدهللا/ ملك ظفر:  بجهة ، وبويات

 العاب صالة عن 18855 برقم 20191121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور احمد السعيد احمد -  50

 ابوالفتوح رجب/  ملك - المسرى هشام شارع - االمديد تمى:  بجهة ، لذك الالزمة التراخيص على الحصول بعد وذلك رياضية

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

 مصنع عن 18873 برقم 20191125 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور ابوزيد يوسف ياسين -  51

 السيد على عبدهللا عبدالحميد/  ملك - السالم حى:  بجهة ،(  حلوى)  مشبك

 عن 18791 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمد لطفى الشحات لطيفة -  52

 سالم عبدالسالم مصطفى المهدى/  ملك - الحجايزة:  بجهة ، صيدلية

:  بجهة ، بقالة عن 18808 برقم 20191112 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جوده نبيه حمدى -  53

 جوده حمدى ورثة/  ملك - رضوان عزبة

 مكتب عن 18835 برقم 20191119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليمان محمود الحسينى -  54

 حسن محمد حسن نعيمة/  ملك - الحديد السكة ش- السنبالوين:  بجهة ، نقل مقاوالت

 مصنع عن 18872 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالفتاح السيد احمد -  55

 احمد عبدالعال عبدالفتاح السيد/ ملك المقاطعه- شبانة عزبة:  بجهة ، دائرى تريكو

 ورشة عن 18790 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض سليمان محمد سامى -  56

 محمد الشافعى ثروت/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، الوميتال

 تجارة عن 18821 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حفظى فداوى جيهان -  57

 حجازى محمد على محمد/  ملك - غراب ميت:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس

 عن 18826 برقم 20191117 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب موسي طه محمد على رشا -  58

 موسي السيد فؤاد/  ملك - الديب موسي عزبة:  بجهة ، البان وتجارة تجميع

 ورشة عن 18809 برقم 20191113 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد الشحات رمضان -  59

 السيد محمد السيد احمد/ملك برقين:  بجهة ، بالستك اكياس وتقطيع تفصيل

 تجارة عن 18811 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى راضى عبدهللا راضى -  60

 العزب نعمان السيد الدين عالء/  ملك - برهمتوش:  بجهة ، بقالة

 رحالت مكتب عن 18836 برقم 20191119 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل رمضان محمد وائل -  61

 سليمان هالل رمضان محمد/  ملك- برهمتوش:  بجهة ، السياحية االنشطة عدا فيما داخلية

 عن 18849 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى اسماعيل على اسماعيل -  62

 العيسوى اسماعيل على اسماعيل على/   ملك - غراب ميت:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 مقاوالت مكتب عن 18817 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد عيد هانى -  63

 عيد محمد عيد مجدى/  ملك - عبدالسالم حى - الحلو شارع - السنبالوين:  بجهة ،:  العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  عامة

 مكتب عن 18853 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اسماعيل عثمان السيد -  64

 محمد اسماعيل عثمان/  ملك - السمارة:  بجهة ،"  العقارات وتسويق استثمار فيماعدا"  عامة مقاوالت

 ورشة عن 18858 برقم 20191124 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل شعبان عبدالحميد صبحيه -  65

 عطوان العدروسى اشرف/شبراهورملك:  بجهة ، الوميتال

 طرح بيع محل عن 18865 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد امين السيد سحر -  66

 بهنسي متولى حجازية/ ملك - االورمان:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة ومالبس

 تجارة عن 18788 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد رامى -  67

 محمد حسن محمد/ ملك - المقاطعة:  بجهة ، اخشاب ماكينات

 عن 18779 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز -  68

 محمد محمد محروس ابراهيم/  ملك - بشمس:  بجهة ، كاوتش تجارة



 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

 تجارة عن 18796 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى انور محمد جمال هانى -  69

 الجناينى متولى سميرة/  ملك - طريف نوب طريق - السنبالوين:  بجهة ، السيارات غيار وقطع السيارات

 مستودع عن 18828 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم زاهر محمد جمال -  70

 ابراهيم زاهر محمد جمال/  ملك - برقين:  بجهة ، غاز

 تشغيل عن 18832 برقم 20191118 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى ابراهيم محمد السيد -  71

 محمد المرسى نصر حامد/  ملك - الربع:  بجهة ، زجاج

 تجارة عن 18845 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسى محمود ابراهيم محمود -  72

 النمر السيد احمد السيد/  ملك - الحوال - السنبالوين:  بجهة ، والغساالت وسخانات ثالجات

 حديد تجارة عن 18780 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فتحى السيد ابراهيم -  73

 المصرى احمد سعيد شوقى رضا/  ملك - المعمل شارع - البستان - السنبالوين:  بجهة ،

 20191103 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والبذور والمبيدات االسمدة لتجارة اسماعيل محمد مؤسسة -  74

 طه/  ملك - كفرسالمة:  بجهة ، مغلقة عبوات فى حشرية ومبيدات وتقاوى وبذور ومخصبات اسمدة تجارة عن 18775 برقم

 سعيد احمد اسماعيل

 تجارة عن 18776 برقم 20191103 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب احمد محمود محمد -  75

 احمد عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم/  ملك - صقر عزبة - السنبالوين:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 عن 18786 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان حلمى زكريا محمد حلمى -  76

 سليمان حلمى زكريا محمد/  ملك - صقر كفر طريق - السنبالوين:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة مخزن

 تجارة عن 18787 برقم 20191105 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى السيد الدسوقى فتحى -  77

 احمد عطية احمد المتولى/  ملك - االمير كفر:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس

 عن 18839 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى عبدالسالم عبدالغنى محمد -  78

 عبدالهادى عبدالسالم عبدالغنى/ملك بشمس:  بجهة ، االسماك لتجارة محل

 عن 18838 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمد احمد سلوى -  79

 الجوهرى محمود محمد اليزل سيف/ ملك- المستشار ش- السنبالوين:  بجهة ، الوميتال تصنيع

 حظيرة عن 18825 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى على البوصيري بهجت -  80

 حنفى على البوصيرى/ ملك- العربية الوحدة:  بجهة ، مواشى

 ستائر تنجيد عن 18857 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق صبح صادق اسالم -  81

 ابراهيم عطا رفاعى/  ملك - برهمتوش:  بجهة ،

 تجارة عن 18876 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض ابراهيم طارق -  82

 الدين عز محمد محمود/  ملك- المقاطعة:  بجهة ، خشب ماكينات

 عن 18877 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشد ابراهيم مصباح طه مصباح -  83

 محمد عبدالهادي احمد/ ملك- زغلول سعد ش- السنبالوين:  بجهة ، وفاكهة خضار تجارة

 عن 18883 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسي محمد هللا فتح جمال هللا فتح -  84

 السيسي محمد هللا فتح جمال/  ملك- الجديد طنبول كفر:  بجهة ، ومفروشات وكليم سجاد تجارة

 ورشة عن 18884 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى عوض طلعت عوض -  85

 محمد وهبة عوض وهبة/  ملك- الزهايرة طماى:  بجهة ، سيارات تنكات تصنيع



 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

 انتاج مصنع عن 18813 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد احمد الهام -  86

 احمد رجب ابراهيم اشرف/  ملك - الوسطى ديو:  بجهة ، طحينية وحالوة طحينة

 عن 18818 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض صبحى ابراهيم صبحى -  87

 عوض صبحى ابراهيم/  ملك - الزقازيق طريق - السنبالوين:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 تجارة عن 18867 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمود عوض ايمان -  88

/  ملك -االقصى المسجد ش- الحوال- السنبالوين:  بجهة ، االدوية دون الغير لدى والتصنيع غذائية ومكمالت تجميل مستحضرات

 فؤاد فتحى وفاء

 ادوات) مكتبة عن 18782 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد احمد بسام -  89

 ابراهيم محمد صبري رضا/ ملك - السباخ ابوداود:  بجهة ،( كتابية

 تجارة عن 18778 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمود احمد -  90

 السيد ابراهيم محمود اسامة/  ملك - عبدالحميد عزبة - البكارية:  بجهة ، كاوتش

 عن 18819 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلو احمد الغفار عبد الدين نصر دعاء -  91

 عبدالغفار الدين نصر محمد/  ملك- السمك سوق شارع- السنبالوين:  بجهة ، وفاكهة خضار توريد

 عن 18829 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االخشاب ماكينات لتجارة طعيمه -  92

 بدران طعيمه بدران طعيمه/  ملك- الحجايزة:  بجهة ، اخشاب اكيناتم تجارة

 مدشة عن 18882 برقم 20191128 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات الخبيرى ابراهيم محمد -  93

 الخبيرى ابراهيم رامى/  ملك - الزريقى:  بجهة ، زراعية وحبوب اعالف

 عن 18784 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمعاطى شعبان السعيد احمد -  94

 حسن على حسن صبرى/  ملك - العرب طرانيس:  بجهة ، صيدلية

 مزرعة عن 18822 برقم 20191117 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد قرون محمد امال -  95

 ابراهيم الهوارى الشافعى احمد/  ملك - المقاطعة - السرس عزبة:  بجهة ، مواشى

 اعالف تجارة عن 18827 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شندى حسن فوزى وائل -  96

 محمد ابوالفتوح السيد ام/  ملك - طريف نوب طريق اول - السنبالوين:  بجهة ،

 عن 18846 برقم 20191120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم كامل عزت رجب عمرو -  97

 السيد كريم/  ملك - المسيرى هشام شارع - االمديد تمى:  بجهة ،"  العسكرية والمالبس المهمات فيماعدا"  جاهزة مالبس تجارة

 الشافعى مصطفى

 عن 18834 برقم 20191119 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد عوض هانى -  98

 السيد محمد عوض/ملك سندى شبرا طريق برقين:  بجهة ، بسيطة حداده ورشة

 ، بقالة تجارة عن 18848 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاتة محمد فتحى عزة -  99

 الدسوقى شفيق محمد/  ملك - الباشا شارع - االمديد تمى:  بجهة

 عن 18881 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرشدى متولى عبدالرازق احمد -  100

 والقرارات القوانين حدود فى( " 6) المجموعة من( 36) والفقرة( 19) المجموعة فيماعدا"  السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 واستثمار تسويق فيماعد"  ومقاوالت" االدوية فياعدا"  طبية مستلزمات وتوزيع بترولية وخدمات تجارية وتوكيالت لذلك ظمةالمن

 المرشدى متولى عبدالرازق/   ملك - المقاطعة:  بجهة ،" العقارات

 تجارة عن 18799 برقم 20191107 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا السيد محمد صباح -  101

 عبدالرحمن محمد ضياء/  ملك - كفرالروك:  بجهة ، وشحومات زيوت



 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

 ادوية بيع عن 18814 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمود محمد مى -  102

 حسانين احمد سيد عزة/ ملك- الساحة سور 12- السنبالوين:  بجهة ، بيطرية

 مكتبية ادوات عن 18810 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبده السيد نرمين -  103

 الدالى طه طه طارق/  ملك - التعليمية االدارة شارع - السنبالوين:  بجهة ،

 عن 18854 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى على فاضل محمد احمد -  104

 الدين نصر محمد احمد رحاب/  ملك - عبدالعزيز احمد الشهيد شارع - السنبالوين:  بجهة ، كهربائية اجهزة تجارة

 عن 18861 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل على عبدالوهاب ابراهيم -  105

 اسماعيل على عبدالوهاب/ملك المقاطعه:  بجهة ، ثقيلة معدات تجارة

 تجارة عن 18870 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عطيه محمد احمد -  106

 الجندى عبداللطيف محمد احمد/ ملك- الجمال ارض- السنبالوين:  بجهة ، االدوية دون طبية مستلزمات

 عن 18795 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع لتجارة موافى -  107

 زهران محمد محمد احمد/  ملك - الكمال:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 تجارة عن 18830 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد السيد مروان -  108

 عبدالهادى حسن عبدالكريم عبدهللا/  ملك - الحجايزة:  بجهة ، تسليح وحديد اسمنت

 عن 15482 برقم 20191120 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان ابراهيم محمود اسماعيل -  109

 ابراهيم محمود انور/  ملك - ديوالوسطى:  بجهة ، مواشى مزرعة

 عن 15482 برقم 20191120 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان ابراهيم محمود اسماعيل -  110

 - االرز قش مخلفات جمع/  التجارة نوع - عثمان ابراهيم محمود اتور/  ملك - ديوالوسطى/  العنوان:  بجهة ، مواشى مزرعة

 السنبالوين 15482 برقم ومقيد 2016/07/03 المحل افتتاح تاريخ

 تجارة عن 18798 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد رمضان لمياء -  111

 عيسى زيدان عبدالسالم سامية/  ملك - صدقا:  بجهة ، الكتابية واالدوات الكتب

 عن 18844 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عبدالمقصود محمد وفاء -  112

 على احمد عثمان جابر/  ملك - االمير كفر:  بجهة ، البقالة تجارة

 تجارة عن 18451 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبن احمد محمد حسنين محمد -  113

 ابوالعنين احمد جمعة هدى/ ملك- العرب طرانيس- السنبالوين:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 تجارة عن 18850 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد حسين اميرة -  114

 رحاب احمد السيد/  ملك - ديوالوسطى:  بجهة ، وبطاريات كاوتش

 تجارة عن 18866 برقم 20191125 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد رجب الدين عالء -  115

 الطنطاوى ابراهيم محمد رجب/  ملك - الزهايرة طماى:  بجهة ، بقالة

 تجارة عن 18451 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبن احمد محمد حسنين محمد -  116

 مال براس-وتصدير استيراد مكتب/ النشاط نوع-احمد محمد حسنين سعيد/ملك-ابوقراميط/العنوان:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 18451 برقم وقيد2019/7/24 بتاريخ1642 برقم اودع-2019/6/19 الترخيص تاريخ-مصرى جنيه500000 وقدره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   مالها ،رأس"   العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  عامة مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشركاة عبدالعال السعيد عبدالعال ايمان -  1

:  بجهة ،"  العقارات واستثمار تسويق فيماعدا"  عامة مقاوالت مكتب عن ، 18869 برقم 20191125 فى ،قيدت 900000.000

 الشربينى رمضان احمد/  ملك - االشربينى برج - نوب طريق اول - السنبالوين

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   13278:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرم يوسف محمد محمد عاطف   - 1

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   12342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحضرى الدسوقى ابراهيم رمضان حمدى   - 2

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل شطب/محو

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   13121:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد عبدالرشيد محمد اسماعيل   - 3

 تهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   10803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغرباوي احمد جالل بهاء   - 4

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   12081:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وفا توفيق على محمد   - 5

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   2330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي متولي محمد زينب   - 6

 التاجر لوفاة القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   9628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي عبدالقادر محمد محمود   - 7

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   6291:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض حسن محمود احمد   - 8

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   2330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي متولي محمد زينب   - 9

 التاجر لوفاة القيد محو

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   4901:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن الرحيم عبد رجب عبدهللا   - 10

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   2330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي متولي محمد زينب   - 11

 التاجر لوفاة القيد محو تم



 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

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   12210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل عباس فتوح محمد   - 12

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   852:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنفي عبدالعال حلمي عبدالعال   - 13

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   9586:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين حسن حسن عادل   - 14

 نهائبا التجارة العتزالة القيد محو

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   12437:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محسن على ابراهيم صبحى   - 15

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   12533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال ابراهيم البهلول   - 16

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   16556:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه السيد عبدالحميد السعيد   - 17

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   14835:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحندولة عبدالرحمن ابوالمعاطى محمد   - 18

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   17683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد عبدالمجيد محمد وجدى   - 19

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   9643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الحسيني محمد احمد   - 20

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   2617:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي اسماعيل احمد علي   - 21

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو

 تم  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   7644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي احمد صبري عزه   - 22

 نهائيا التجارة العتزالها القيد محو

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   3160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل ابراهيم الخالق عبد عالء   - 23

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   11209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغريب محمد محمود كارم   - 24

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   17708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالصمد عبدالفتاح حمدى   - 25

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   12171:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدة محمد عبدة ممدوح   - 26

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   14911:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم شعبان هالل محمد   - 27

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم

 تم  سجلال شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   4098:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد محمد خالد   - 28

 2649 برقم المودع التشير طلب بمجب الفرع نشاط الغاء

 تم  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   13637:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج محمد على ليلى   - 29

 نهائيا التجارة العتزالةا القيد محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   14823:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحضرى ابراهيم رمضان على   - 30

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   7088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالمعاطي عوض عوض رمضان   - 31

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   17021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عباس محمود رمضان اسماء   - 32

 نهائيا التجارة العتزالها القيد شطب تم  السجل

 تم   20191120 تاريخ وفى ،   16954:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى المندوة عبدالمنعم مصطفى   - 33

 نهائيا التجاره العتزاله القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   15327:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزب السعيد المتولى اموره   - 34

 نهائيا التجاره العتزالها القيد شطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   18678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعى يوسف مرعى جمعه   - 35

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   15850:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد احمد عيسى محمد   - 36

 نهائيا التجارة القيدالعتزاله محو تم

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   9361:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعي السعيد عبدالفتاح مصطفي   - 37

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   13632:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عماره احمد يسرى رجب   - 38

 نهائيا التجاره العتزاله القيد طبش تم

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   14553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطوان العدروسى اشرف على   - 39

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   13248:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد حامد محمد نفيسة   - 40

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   16719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المهدى محمد طلعت محمود   - 41

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   50:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المراكبي ابراهيم احمد طارق   - 42

 سيارات وتجارة كاوتشوك تجارة نشاط عن التجارة العتزالة القيد شطب تم

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   12251:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كشك عبدالمنعم سمير عمرو   - 43

 نهائيا التجاره العتزاله القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   9372:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجدامي وهبه الحسيني محمد   - 44

 نهائيا التجارة العتزاله القيد شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   9445:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسكندر حنا صبري جورج   - 45

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   7617:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد رمضان عبدالخالق   - 46

 نهائيا التجارة العتزالة القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   6170:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد محمد رمضان احمد   - 47

 نهائيا التجارة العتزاله القيد محو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   9919:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزيد محمد مصطفي السعيد   - 48

 للوفاه القيد شطب تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  17434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ذكرهللا محمود محمد السيد مصطفى -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  18647 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى السيد محمد مدحت اميرة -  2

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

 المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  9546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحشريه للمبيدات احمد علي احمد علي -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  12794 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد عبدالمنعم صالح -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  17313 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرفه صادق وهبه مجدي -  5

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  13954 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم محمد عبدالمنعم صالح -  6

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  14459 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح ابراهيم عبدالرحمن اميمه -  7

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  16305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد اسماعيل فادية -  8

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  10522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد طلعت محمد -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  12205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد عبداللطيف عاصم حمادة -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  15502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الشبراوى عبدالمنعم جمعه -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  18278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين زين اللطيف عبد محمد سالم -  12

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  16684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوضى شلبى على زينب -  13

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  13094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصار مصطفى مصطفى صالح محمد -  14

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



 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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  13698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل الصاوى شحاته ابراهيم -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  18180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد عبدالسالم وائل -  16

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

 المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  16945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح ابراهيم نجيب محمد محمد -  17

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

 المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  8955 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض ابوالفضل عبدالرحمن داليا -  18

  جنيه  210000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  14998 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خفاجه المتولى محمد احمد -  19

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  16619 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب السيد رجب احمد -  20

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  16663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشابوري حمزه عبدالحميد محمد احمد -  21

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  1801 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدالحصري احمد محمد -  22

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  18726 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفى رمضان اسالم -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  16866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبده عبدالسالم عبده -  24

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  18723 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد احمد السيد -  25

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز -  1

 محمد محمد محروس ابراهيم/  ملك - بشمس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب احمد محمود محمد -  2

  احمد عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم/  ملك - صقر عزبة - السنبالوين ،:   الـتأشير

 20191103 تاريخ وفي 18775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبذور والمبيدات االسمدة لتجارة اسماعيل محمد مؤسسة -  3

 سعيد احمد اسماعيل طه/  ملك - كفرسالمة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد الشبراوى اسماعيل سالم ام -  4

 على عبدالسالم احمد محمد/  ملك - الشهيد - السنبالوين ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة يوسف معرض -  5

 يوسف محمد السيد نورا/  ملك - جرجس بدوى كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد فوزى احمد -  6

 المتولى راغب محمد المتولى/  ملك - الحجر التمد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 18778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمود احمد -  7

 السيد ابراهيم محمود اسامة/  ملك - عبدالحميد عزبة - البكارية ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 18782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد احمد بسام -  8

 ابراهيم محمد صبري رضا/ ملك - السباخ ابوداود ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 9843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي عطيه عباس عليه -  9

 احمد محروس احمد/  ملك - عبدالمنعم شارع - الحوال - السنبالوين/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 18783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود شاكر هدى -  10

 سعيد على عبدالرحمن عماد/  ملك - عمر الشيخ شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  نالعنوا تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 18781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النبوى اسماعيل النبوى -  11

 عبدالمنعم السمان عبدالهادى محمود/  ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 18780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى السيد ابراهيم -  12

 المصرى احمد سعيد شوقى رضا/  ملك - المعمل شارع - البستان - السنبالوين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 18784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى شعبان السعيد احمد -  13

 حسن على حسن صبرى/  ملك - العرب طرانيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عباس يوسف عبدالصبور -  14

 محمد شحاتة محمود/  ملك - العز تاج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى خليل عباس فتوح -  15

  خليل عباس محمد/  ملك - شبراهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى السيد الدسوقى فتحى -  16

 احمد عطية احمد المتولى/  ملك - االمير كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيسى محمد السباعى عبدالفتاح السباعى -  17

 محمد محمود زغلول وليد/  ملك - الزقازيق طريق - المعاهدة - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حلمى زكريا محمد حلمى -  18

 سليمان حلمى زكريا محمد / ملك - صقر كفر طريق - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى لطفى محمد -  19

 محمد المتولى لطفى/   ملك - العبيد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد رامى -  20

 محمد حسن محمد/ ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض سليمان محمد سامى -  21

 محمد الشافعى ثروت/  ملك - العرب طرانيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 18791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد لطفى الشحات لطيفة -  22

 سالم عبدالسالم مصطفى المهدى/  ملك - الحجايزة ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 18795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة موافى -  23

 زهران محمد محمد احمد/  ملك - الكمال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 18796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى انور محمد جمال هانى -  24

 الجناينى متولى سميرة/  ملك - طريف نوب طريق - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 18798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد رمضان لمياء -  25

 عيسى زيدان عبدالسالم سامية/  ملك - صدقا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 18794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن رمضان مصطفى ياسر -  26

 العجمى مصطفى محمد السيد/  ملك - االقالم طوخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 18797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى فتحى نجالء -  27

 العجمى محمد محمود محمد/  ملك - الخمسة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 15678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سعد يوسف احمد -  28

 الدين عز دينا/  ملك - العبور - عرابى احمد جمعية - جنوب 6 خط 679 قطعة/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 60977 رقم وقيد 2019/11/11  بتاريخ 10967 برقم اودع - جنيه12000 براسمال - نعام تسمين مزرعة/  نشاط عن - حمدى

 بنها غرفة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 18800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات سليم ثروت محمد -  29

 فرحات سليم ثروت/  ملك - السباخ ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 18799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا السيد محمد صباح -  30

 عبدالرحمن محمد ضياء/  ملك - كفرالروك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 18803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق جاد على عوض سامى -  31

 ابراهيم على عوض السيد/  ملك - السباخ ابوداود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 18802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدهللا عبدهللا محمد -  32

 عبدالفتاح عبدهللا عبدهللا محمد/  ملك - الديب موسى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 18801    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، على عمران على حامد -  33

 عمران على حامد ياسر/  ملك - سنجاب كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 18805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل موسى عبدالهادى عبدالحميد -  34

 عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى/   ملك - السعودية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 18806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا احمد -  35

 المتولى محمد سعد عمرو/  ملك- العز تاج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 18807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده هاشم السيد هشام محمد -  36

 على عبده هاشم السيد هشام/  ملك- الجنينة حوض - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 18808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جوده نبيه حمدى -  37

 جوده حمدى ورثة/  ملك - رضوان عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 18804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالحميد سامى -  38

 على الدسوقى ابراهيم عادل/  ملك - سرحان شارع من - عبدالمنعم شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 18810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبده السيد نرمين -  39

 الدالى طه طه طارق/  ملك - التعليمية االدارة شارع - السنبالوين ،:   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 20191113 يختار وفي 18811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى راضى عبدهللا راضى -  40

 العزب نعمان السيد الدين عالء/  ملك - برهمتوش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 6007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمود المنعم عبد احمد -  41

 على محمود عبدالمنعم احمد محمود ملك المنصوره طريق اول المعاهدة- السنبالوين..  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 18809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الشحات رمضان -  42

 السيد محمد السيد احمد/ملك برقين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد الهام -  43

 احمد رجب ابراهيم اشرف/  ملك - الوسطى ديو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمود محمد مى -  44

 حسانين احمد سيد عزة/ ملك- الساحة سور 12- السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش االمام مصطفى وليد -  45

 درويش االمام مصطفى/  ملك- االمير كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب لملوم عمار احمد -  46

 غريب قطب لملوم عمار/  ملك - الربع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد حسن ناجى هيام -  47

 عبدالرحيم سالم السعيد/  ملك - طريف نوب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض صبحى ابراهيم حىصب -  48

 عوض صبحى ابراهيم/  ملك - الزقازيق طريق - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 18817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد عيد هانى -  49

 عيد محمد عيد مجدى/  ملك - عبدالسالم حى - الحلو شارع - السنبالوين ،

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلو احمد الغفار عبد الدين نصر دعاء -  50

 عبدالغفار الدين نصر محمد/  ملك- السمك سوق شارع- السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب موسي طه محمد على رشا -  51

 موسي السيد فؤاد/  ملك - الديب موسي عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى على البوصيري بهجت -  52

 حنفى على البوصيرى/ ملك- العربية الوحدة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نجاتى محمود محمد -  53

 الراسى ابراهيم نجاتى محمود/ ملك القراميط ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه محمد ابراهيم عزيزة -  54

 سعيد عبدالمقصود كامل هنية/  ملك- برقين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االخشاب ماكينات لتجارة طعيمه -  55

 بدران طعيمه بدران طعيمه/  ملك- الحجايزة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حفظى فداوى جيهان -  56

 حجازى محمد على محمد/  ملك - غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد قرون محمد امال -  57

 ابراهيم الهوارى الشافعى احمد/  ملك - المقاطعة - السرس عزبة ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 18823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى محمد احمد ابراهيم -  58

 العزب محمود محمد حسن ابراهيم/  ملك -غراب ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 18827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندى حسن فوزى وائل -  59

 محمد ابوالفتوح السيد ام/  ملك - طريف نوب طريق اول - السنبالوين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 18831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز حمدى ايه -  60

 احمد حسين عبدالحميد احالم/  ملك - السعودية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 4098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد خالد -  61

 السنبالوين 4098 تابع برقم والمقيد 2003/07/07 فى 621 برقم المودع الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 18828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زاهر محمد جمال -  62

 ابراهيم زاهر محمد جمال/  ملك - برقين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 18830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد السيد مروان -  63

 عبدالهادى حسن عبدالكريم عبدهللا/  ملك - الحجايزة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 18833    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، ساكب جمال السيد احمد -  64

 ساكب جمال السيد/  ملك - الصفا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 18832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى ابراهيم محمد السيد -  65

 محمد المرسى نصر حامد/  ملك - الربع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالسالم عبدالغنى محمد -  66

 عبدالهادى عبدالسالم عبدالغنى/ملك بشمس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف صبري ابراهيم هانى -  67

 عيسي عبدالحميد محمود منى/  ملك- الربع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور رجب احمد -  68

 احمد محمد منصور رجب/  ملك- صدقا- المعالوة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد احمد سلوى -  69

 الجوهرى محمود محمد اليزل سيف/ ملك- المستشار ش- السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد عوض هانى -  70

 السيد محمد عوض/ملك سندى شبرا طريق برقين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل رمضان محمد وائل -  71

 سليمان هالل رمضان محمد/  ملك- برهمتوش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 18835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان محمود الحسينى -  72

 حسن محمد حسن نعيمة/  ملك - الحديد السكة ش- السنبالوين ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 7892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم سعد عال -  73

 رمضان محمد عبدالعال فرج/ملك - الفرقان مجمع شارع - السنبالوين/ الى تعدل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 9087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق صادق السيد امير -  74

 احمد توفيق صادق السيد/ ملك-  االوقاف مسجد امام- عبدالمنعم ش- السنبالوين الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 15482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمود اسماعيل -  75

 ابراهيم محمود انور/  ملك - ديوالوسطى ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 15482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمود اسماعيل -  76

 تاريخ - االرز قش مخلفات جمع/  التجارة نوع - عثمان ابراهيم محمود اتور/  ملك - ديوالوسطى/  العنوان ،:   الـتأشير وصف

 السنبالوين 15482 برقم ومقيد 2016/07/03 المحل افتتاح

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالمقصود محمد وفاء -  77

 على احمد عثمان جابر/  ملك - االمير كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاتة محمد فتحى عزة -  78

 الدسوقى شفيق محمد/  ملك - الباشا شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامة للمقاوالت سالم المتولى -  79

 احمد السيد ابراهيم نعسه/ملك صدقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسين اميرة -  80

 رحاب احمد السيد/  ملك - ديوالوسطى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 15482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمود اسماعيل -  81

 - مواشى حظيرة/  نشاط عن - ابراهيم محمود انور/  ملك - ديوالوسطى/  بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 السنبالوين 15482 تابع برقم وقيد 2019/11/20 فى 2693 برقم اودع - جنيه250000 براسمال

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد جمال سامية -  82

 زيدان محمود فادية/  ملك - المسيرى هشام شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى اسماعيل على اسماعيل -  83

 العيسوى اسماعيل على اسماعيل على/   ملك - رابغ ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمود ابراهيم محمود -  84

 النمر السيد احمد السيد/  ملك - الحوال - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه السيد محمد فاطمه -  85

 حسن عبدالرحيم رجب عبدهللا/ ملك ظفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر فؤاد احمد جعفر عمرو -  86

 جعفر فؤاد احمد جعفر/   ملك - كفرغنام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم كامل عزت رجب عمرو -  87

 الشافعى مصطفى السيد كريم/  ملك - المسيرى هشام شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 18847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل يوسف احمد مصطفى -  88

 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد/  ملك - الحديد السكة سور - ابوعلم صبرى شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 18852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن صديق محمد حازم -  89

 مجاهد الدسوقى ابراهيم فاطمة/  ملك - الحديد السكة - سعيد بور شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 18853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل عثمان السيد -  90

 محمد اسماعيل عثمان/  ملك - السمارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 18854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى على فاضل محمد احمد -  91

 الدين نصر محمد احمد رحاب/  ملك - عبدالعزيز احمد الشهيد شارع - السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 18856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الشحات كمال -  92

 محمد الشحات كمال عبدهللا/  ملك - المقاطعة - شبانة عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 18857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق صبح صادق اسالم -  93

 ابراهيم عطا رفاعى/  ملك - برهمتوش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 18855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد السعيد احمد -  94

 السيد ابوالفتوح رجب/  ملك - المسرى هشام شارع - االمديد تمى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى صالح كمال -  95

 محمد خليل عبده ابراهيم/ملك العرب طرانيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم احمد السيد -  96

 العزيز عبد محمد العزيز عبد ملك/العز تاج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين السيد سحر -  97

 بهنسي متولى حجازية/ ملك - االورمان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل شعبان عبدالحميد صبحيه -  98

 عطوان العدروسى اشرف/شبراهورملك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا حسن العدوى زينب -  99

 سالم عبده رفعت رضا/ملك الحصاينه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على عبدالوهاب ابراهيم -  100

 اسماعيل على عبدالوهاب/ملك المقاطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد شحاته محمد -  101

 السيد السيد محمد لطيفه/ملك الحصاينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 18860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالوهاب جمعه محمد -  102

 سليمان يونس احمد وائل/ملك النقراشى شارع السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود عوض ايمان -  103

 فؤاد فتحى وفاء/  ملك -االقصى المسجد ش- الحوال- السنبالوين ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابوالعال عبدالقادر عبدهللا محمد -  104

 على منصور على بشرى/  ملك - المعاهدة - االمديد تمى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد رجب الدين عالء -  105

 الطنطاوى ابراهيم محمد رجب/  ملك - الزهايرة طماى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالمنعم مدحت -  106

 عبدالقادر محمد عادل/ ملك- المسرى هشام- ش- االمديد تمى بندر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 50    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، المراكبي ابراهيم احمد طارق -  107

 رئيسى محل الى اجا 22455 برقم والمقيد 2019/08/25 فى 1732 برقم المودع االخر الرئيسى المحل تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سليمان مقبل خالد -  108

 السيد حسانين احمد عبدالمنعم/ ملك - االمديد تمى - الخمسة- ابوالعنين عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالفتاح السيد احمد -  109

 احمد عبدالعال عبدالفتاح السيد/ ملك المقاطعه- شبانة عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه محمد احمد -  110

 الجندى عبداللطيف محمد احمد/ ملك- الجمال ارض- السنبالوين ،:   الـتأشير



 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 20191125 تاريخ وفي 18877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشد ابراهيم مصباح طه مصباح -  111

 محمد عبدالهادي احمد/ ملك- زغلول سعد ش- السنبالوين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابوزيد يوسف ياسين -  112

 السيد على عبدهللا عبدالحميد/  ملك - السالم حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود احمد محمد -  113

 المكاوى على رفعت محمد ايمان/ ملك- غالى ابو ايمن- ش- السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 18876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض ابراهيم طارق -  114

 الدين عز محمد محمود/  ملك- المقاطعة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 18878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم طلعت شعبان مصباح -  115

 ابراهيم عبدالمنعم طلعت شعبان/  ملك- الزهايرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 16393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد محمد مصطفى -  116

 صابر ابراهيم نصر اشرف/بملك - االمديد تمى مركز - العز تاج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 18451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبن احمد محمد حسنين محمد -  117

 ابوالعنين احمد جمعة هدى/ ملك- العرب طرانيس- السنبالوين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 18451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبن احمد محمد حسنين محمد -  118

 جنيه500000 وقدره مال براس-وتصدير استيراد مكتب/ النشاط نوع-احمد محمد حسنين سعيد/ملك-ابوقراميط/العنوان ،:   الـتأشير

 18451 برقم وقيد2019/7/24 بتاريخ1642 برقم اودع-2019/6/19 الترخيص تاريخ-مصرى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 18451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبن احمد محمد حسنين محمد -  119

 احمد جمعة هدى/ ملك- العرب طرانيس بناحية- سيارات غيار قطع تجارة/ نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 السنبالوين 18451تابع برقم وقيد 2019/11/27بتاريخ2769 برقم اودع- 10000 قدره مال براس- ابوالعنين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 18879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد ابراهيم عبدهللا -  120

 مسعود سليمان محمد رضا/  ملك- االمير كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 13468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زيدان ماهر محمد -  121

 اسماعيل احمد عطية السيد/  ملك - الحوال ترعة - المرودمة الترعة شارع - السنبالوين/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 18880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى الشبراوى الحسينى السيد -  122

 عبدالبر احمد احمد عبدالبديع/ ملك- الربع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 18881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى متولى عبدالرازق احمد -  123

 المرشدى متولى عبدالرازق/   ملك - المقاطعة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 18882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات الخبيرى ابراهيم محمد -  124

 الخبيرى ابراهيم رامى/  ملك - الزريقى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 18884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عوض طلعت عوض -  125

 محمد وهبة عوض وهبة/  ملك- الزهايرة طماى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 18731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصديق عبدالمنعم الصديق امل -  126

 الشابورى محمد السيد صالح/  ملك - الجديد الفتح - الربع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 18883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسي محمد هللا فتح جمال هللا فتح -  127

 السيسي محمد هللا فتح جمال/  ملك- الجديد طنبول كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالجواد محمد اسامه -  1

 " العقارات واستثمارات تسويق فيماعدا"  وتوريدات عامة مقاوالت مكتب/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى فهمى محمود مجدى -  2

 وخردوات مكتبية ادوات تجارة/  الى التشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 17445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد مبارك حسنى -  3

 ربائيةكه واجهزه منزلية ادوات تجارة/ الى تعدل:  التأشير

 تعديل تم20191114 تاريخ وفي 14787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد حرفوش -  4

 جملة غذائية مواد تجارة/ النشاط الى يضاف:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 12205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبداللطيف عاصم حمادة -  5

 ( وبقوليات عطارة مواد و طعام زيت)  غذائية مواد تعبئة/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 8608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عماره السيد جمال تامر -  6

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى التصدير على النشاط قصر:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 9087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق صادق السيد امير -  7

 مكتبة/  الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 13094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار مصطفى مصطفى صالح محمد -  8

 مياة وفالتر تكيفات بيع/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 16622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى السيد صبرى احمد -  9

 عجين من حلوى تصنيع/  الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 6968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد سليم محمد زيدان -  10

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير مكتب/الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 16945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابراهيم نجيب محمد محمد -  11

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير مكتب على النشاط قصر:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 13130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عوض عبدالغنى عوض -  12

 سيارات غيار قطع تجارة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 14998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه المتولى محمد احمد -  13

 غذائية مواد تعبئة/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 4344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش عبده عيد اسالم -  14

 عطارة تجارة/  الى يضاف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 13420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض متولى السيد على -  15

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى التصدير/  على النشاط قصر:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 11750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فايز عمرو -  16

 والقوارض االفات مكافحة خدمات مكتب/ الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 16393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد محمد مصطفى -  17

 الغير لحساب عمال نقل مكتب/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 1801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدالحصري احمد محمد -  18

 محمول اكسسوار تجارة/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 18723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد احمد السيد -  19

 ريداتير غيار قطع تجارة/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 18793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى لطفى محمد -  20

 مجمدة لحوم تجارة/ الى تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا حسن العدوى زينب -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب لملوم عمار احمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 18799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا السيد محمد صباح -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 18830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد السيد مروان -  4

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم كامل عزت رجب عمرو -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد احمد بسام -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 18879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد ابراهيم عبدهللا -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 18833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساكب جمال السيد احمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى صالح كمال -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمود محمد مى -  10

 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 18831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز حمدى ايه -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 18451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبن احمد محمد حسنين محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاتة محمد فتحى عزة -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى السيد ابراهيم -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 18797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى فتحى نجالء -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد السعيد احمد -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابوزيد يوسف ياسين -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود احمد محمد -  18

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 18805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل موسى عبدالهادى عبدالحميد -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 18806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا احمد -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عباس يوسف عبدالصبور -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى محمد احمد ابراهيم -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه عبدالوهاب جمعه محمد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود شاكر هدى -  24

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب موسي طه محمد على رشا -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد شحاته محمد -  26

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن صديق محمد حازم -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد عيد هانى -  28

 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 تم20191117 تاريخ وفي 18819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلو احمد الغفار عبد الدين نصر دعاء -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18836   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، هالل رمضان محمد وائل -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى لطفى محمد -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسين اميرة -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 18878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم طلعت شعبان مصباح -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 18800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات سليم ثروت محمد -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامة للمقاوالت سالم المتولى -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 18884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عوض طلعت عوض -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حلمى زكريا محمد حلمى -  37

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 18882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات الخبيرى ابراهيم محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد عوض هانى -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل شعبان عبدالحميد صبحيه -  40

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد الشبراوى اسماعيل سالم ام -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمود ابراهيم محمود -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نجاتى محمود محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 18795   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة موافى -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالمنعم مدحت -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد رجب الدين عالء -  46

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمود احمد -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 18803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق جاد على عوض سامى -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور رجب احمد -  49

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر فؤاد احمد جعفر عمرو -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 18810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبده السيد نرمين -  51

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 18804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبدالحميد سامى -  52

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض سليمان محمد سامى -  53

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالسالم عبدالغنى محمد -  54

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف صبري ابراهيم هانى -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع ديلتع تم20191105 تاريخ وفي 18788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد رامى -  56

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم احمد السيد -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين السيد سحر -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 18811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى راضى عبدهللا راضى -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االخشاب ماكينات لتجارة طعيمه -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى اسماعيل على اسماعيل -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش االمام مصطفى وليد -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الشحات كمال -  64

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سليمان مقبل خالد -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 18807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده هاشم السيد هشام محمد -  66

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حفظى فداوى جيهان -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد قرون محمد امال -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 18808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جوده نبيه حمدى -  69

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق صبح صادق اسالم -  70

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالفتاح السيد احمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد جمال سامية -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 18828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زاهر محمد جمال -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 18794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن رمضان مصطفى ياسر -  74

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 18883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسي محمد هللا فتح جمال هللا فتح -  75

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى خليل عباس فتوح -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى السيد الدسوقى فتحى -  77

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيسى محمد السباعى عبدالفتاح السباعى -  78

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود عوض ايمان -  79

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 18861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على عبدالوهاب ابراهيم -  80

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى على البوصيري بهجت -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل عثمان السيد -  82

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد حسن ناجى هيام -  83

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض صبحى ابراهيم صبحى -  84

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابوالعال عبدالقادر عبدهللا محمد -  85

 خاص: التأشير وصف, 

 تاريخ وفي 18775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبذور والمبيدات االسمدة لتجارة اسماعيل محمد مؤسسة -  86

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 18881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى متولى عبدالرازق احمد -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 18880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى الشبراوى الحسينى السيد -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل يوسف احمد مصطفى -  89

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النبوى اسماعيل النبوى -  90

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 18796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى انور محمد جمال هانى -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 18798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد رمضان لمياء -  92

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 18832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى ابراهيم محمد السيد -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 18784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى شعبان السعيد احمد -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 18802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدهللا عبدهللا محمد -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 18827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندى حسن فوزى وائل -  96

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 18809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الشحات رمضان -  97

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض ابراهيم طارق -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 15482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم محمود اسماعيل -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه محمد احمد -  100

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 18801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عمران على حامد -  101

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب احمد محمود محمد -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 18813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد الهام -  103

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالمقصود محمد وفاء -  104

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان محمود الحسينى -  105

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 18877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشد ابراهيم مصباح طه مصباح -  106

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد لطفى الشحات لطيفة -  107

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 18838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد احمد سلوى -  108

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة يوسف معرض -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 18774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد فوزى احمد -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 18824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه محمد ابراهيم عزيزة -  111

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 18841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه السيد محمد فاطمه -  112

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 18854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى على فاضل محمد احمد -  113

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   خشب ماكينات لتجارة الرضا: الى 18711 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  1

   والتوريدات العامة للمقاوالت سمو: الى 18225 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  2

   بلدر/  الى تعدلت: الى 18445 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  3

   البالستك اكياس لتقطيع االمانة: الى 15540 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  4

 ومستلزمات خامات وتوزيع لبيع كريز: الى 18847 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  5

   الحلويات

 االفات مكافحة لخدمات الندى مكتب: الى 11750 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  6

   والقوارض

 مؤسسة/  الى التجارية السمة تعديل: الى 18445 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  7

   البناء

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   8720:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها سالم محمد لبيب ابراهيم هانم   - 1

 مستحقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك الشركة لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   437:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  السيارات لفرش سعد اوالد شركه   - 2

 مستخقاتة كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد محو تم  السجل

 محو تم  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   3318:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها فاطمه   - 3

 مستحقاتة كافة شريك كل بعداخذ وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لحل القيد

 تم   20191128 تاريخ وفى ،   4115:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  علي ابراهيم محمد عبدالوهاب شركه   - 4

 مستحقاته كافة شريك كل اخذ بعد وذلك نهائيا تصفيتها من واالنتهاء الشركة لفض القيد محو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20191127،   تاريخ وفي 12142، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة ابوالعنين عزت حمادة -  1

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 12142، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الحبوب وجرش االعالف لتجارة الشافعى شركة/  الى تعدل -  2

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191127،

 12142، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الحبوب وجرش االعالف لتجارة وشريكة ابوالعنين عزت حمادة شركة/  الى تعدل -  3

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191127،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 12142، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة الحبوب وجرش االعالف لتجارة الشافعى شركة/  الى تعدل -  4

  جنيه  4000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191127،

   ــــــــــــــــــــــ  

    وانالعن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، الغير لدى االعالف وتصنيع االعالف تصنيع/  النشاط الى يضاف  تضامن شركة ، وشريكة ابوالعنين عزت حمادة -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 12142   برقم قيدها



 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

 وتصنيع االعالف تصنيع/  النشاط الى يضاف  تضامن شركة ، الحبوب وجرش االعالف لتجارة الشافعى شركة/  الى تعدل -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 12142   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى االعالف

/  النشاط الى يضاف  تضامن شركة ، الحبوب وجرش االعالف لتجارة وشريكة ابوالعنين عزت حمادة شركة/  الى تعدل -  3

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 12142   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى االعالف وتصنيع االعالف تصنيع

 تضامن شركة:  التأشير

 وتصنيع االعالف تصنيع/  النشاط الى يضاف  تضامن شركة ، الحبوب وجرش االعالف لتجارة شافعىال شركة/  الى تعدل -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 12142   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى االعالف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غير لمدة وظائفهما الميديران ويباشر والتوقيع االدارة فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالفتوح محمد على ابراهيم -  1

 حكومية والغبر الحكومية الجهات جميع امام باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع منفردين او مجتمعين ولهم محددة

 شيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالها بكافة االعمال وقطاع والخاص العام والقطاع

 باسم البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضامن وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، التوقيع فى الحق لهم وكذلك اغراضها وضمن ولحسابها الشركة

 لمدة وظائفهما الميديران ويباشر والتوقيع االدارة فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  غباشى مرسى محمد على احمد -  2

 حكومية والغبر الحكومية الجهات جميع امام باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع منفردين او مجتمعين ولهم محددة غير

 شيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالها بكافة االعمال وقطاع والخاص العام والقطاع

 باسم البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضامن وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، التوقيع فى الحق لهم وكذلك اغراضها وضمن ولحسابها الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالفتوح محمد على ابراهيم -  3

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق ولهم ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، ماذكر

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على  شريك و مدير  تضامن شركة  غباشى مرسى محمد على احمد -  4

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق ولهم ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، ماذكر

 غير لمدة وظائفهما الميديران ويباشر والتوقيع االدارة فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالفتوح محمد على ابراهيم -  5

 حكومية والغبر الحكومية الجهات جميع امام باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع منفردين او مجتمعين ولهم محددة

 شيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالها بكافة االعمال وقطاع والخاص العام والقطاع

 باسم البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضامن وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، التوقيع فى الحق لهم وكذلك اغراضها وضمن بهاولحسا الشركة

 لمدة وظائفهما الميديران ويباشر والتوقيع االدارة فى تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  غباشى مرسى محمد على احمد -  6

 حكومية والغبر الحكومية الجهات جميع امام باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع منفردين او مجتمعين ولهم محددة غير

 شيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل اشكالها بكافة االعمال وقطاع والخاص العام والقطاع

 باسم البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضامن وشهادات خطابات واستصدار حسابات وغلق وفتح

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، التوقيع فى الحق لهم وكذلك اغراضها وضمن ولحسابها الشركة

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على  شريك و مدير  تضامن شركة  ابوالفتوح محمد على ابراهيم -  7

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق ولهم ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم االجل او بالنقد كةالشر بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، ماذكر

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على  شريك و مدير  تضامن شركة  غباشى مرسى محمد على احمد -  8

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق ولهم ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم االجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود

 11355   برقم    20191124:  تاريخ ، ماذكر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20191113:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها سالم محمد لبيب ابراهيم هانم -  1

8720 

 437   برقم    20191114:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  السيارات لفرش سعد اوالد شركه -  2

 3318   برقم    20191120:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكتها فاطمه -  3



 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

   برقم    20191128:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  علي اهيمابر محمد عبدالوهاب شركه -  4

4115 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 13278   برقم    20191101:  تاريخ ، 2504  2018/01/01 - ج  البرم يوسف محمد محمد عاطف -  1

 11077   برقم    20191103:  تاريخ ، 2501  2019/03/16-ج  محمد محمود عوض سها -  2

 12342   برقم    20191103:  تاريخ ، 2497  2016/05/08 - ج  الحضرى الدسوقى ابراهيم رمضان حمدى -  3

 10803   برقم    20191103:  تاريخ ، 2503  2018/08/10 - ج  رباويالغ احمد جالل بهاء -  4

 12081   برقم    20191103:  تاريخ ، 2502  2015/10/20 - ج  وفا توفيق على محمد -  5

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2514  2004/11/28 - ج  متولي متولي محمد زينب -  6

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2515  2009/11/28 - ج  متولي متولي محمد زينب -  7

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2516  2014/11/28 - ج  متولي متولي محمد زينب -  8

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2517  2019/11/28 - ج  متولي متولي محمد زينب -  9

 13881   برقم    20191104:  تاريخ ، 2510  2019/04/08-ج  ابراهيم محمد رضا عبير -  10

 9628   برقم    20191104:  تاريخ ، 2528  2011/04/06 - ج  علي عبدالقادر محمد محمود -  11

 9628   برقم    20191104:  تاريخ ، 2529  2016/04/06 - ج  علي عبدالقادر محمد محمود -  12

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2518  2002/08/01 - ج  متولي متولي محمد زينب -  13

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2519  2007/08/01 - ج  متولي متولي محمد زينب -  14

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2520  2012/08/01 - ج  متولي متولي محمد زينب -  15

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2521  2017/08/01 - ج  متولي متولي محمد زينب -  16

 4901   برقم    20191104:  تاريخ ، 2532  2014/09/06 - ج  حسن الرحيم عبد رجب عبدهللا -  17

 4901   برقم    20191104:  تاريخ ، 2533  2019/09/06 - ج  حسن الرحيم عبد رجب عبدهللا -  18

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2522  2003/10/17 - ج  متولي متولي محمد زينب -  19



 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

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2523  2008/10/17 - ج  متولي متولي محمد زينب -  20

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2524  2013/10/17 - ج  متولي متولي محمد زينب -  21

 2330   برقم    20191104:  تاريخ ، 2525  2018/10/17 - ج  متولي متولي محمد زينب -  22

 100   برقم    20191105:  تاريخ ، 2549  2016/03/10-ج  متولي اسماعيل علي -  23

 1686   برقم    20191105:  تاريخ ، 2542  2019/12/04-ج  محمد الوهاب عبد فريد حسن -  24

 14062   برقم    20191105:  تاريخ ، 2547  2019/09/18-ج  محمد رزق ابراهيم منا -  25

 852   برقم    20191106:  تاريخ ، 2550  2007/01/08 - ج  حنفي عبدالعال حلمي عبدالعال -  26

 852   برقم    20191106:  تاريخ ، 2551  2012/01/18 - ج  حنفي عبدالعال حلمي عبدالعال -  27

 852   برقم    20191106:  تاريخ ، 2552  2017/01/08 - ج  حنفي عالعبدال حلمي عبدالعال -  28

 9486   برقم    20191106:  تاريخ ، 2555  2019/10/26 - ج  والتصدير لالستيراد موتورز ابوشحاته -  29

 12794   برقم    20191106:  تاريخ ، 2553  2017/03/01 - ج  مصطفى محمد عبدالمنعم صالح -  30

 9586   برقم    20191106:  تاريخ ، 2556  2011/03/14 - ج  شاهين حسن حسن عادل -  31

 9586   برقم    20191106:  تاريخ ، 2557  2016/03/14 - ج  شاهين حسن حسن عادل -  32

 12437   برقم    20191106:  تاريخ ، 2564  2016/06/30-ج  محسن على ابراهيم صبحى -  33

 8955   برقم    20191107:  تاريخ ، 2568  2019/11/22 - ج  هللا عوض ابوالفضل رحمنعبدال داليا -  34

   برقم    20191107:  تاريخ ، 2566  2019/11/11-ج  السيارات لتجارة بندارى معرض/الى التجارى االسم تعديل -  35

5082 

 5082   برقم    20191107:  تاريخ ، 2566  2019/11/11-ج  عبدالواحد بنداري محمد السعيد -  36

 12533   برقم    20191107:  تاريخ ، 2571  2016/09/15-ج  عبدالعال ابراهيم البهلول -  37

 8597   برقم    20191111:  تاريخ ، 2576  2019/04/04-ج  عبيد عبدالحليم عبيد عبدالغفار -  38

 10891   برقم    20191111:  ريختا ، 2573  2018/11/03 - ج  احمد سالمه احمد محمد -  39

 14114   برقم    20191112:  تاريخ ، 2581  2019/10/28 - ج  حسن عبدالفتاح صالح ياسر -  40

 10695   برقم    20191113:  تاريخ ، 2594  2018/05/22-ج  محمد الشبراوي رمضان حنان -  41

 7357   برقم    20191113:  تاريخ ، 2587  2012/08/26 - ج  حسن محمد السيد امل -  42

 7357   برقم    20191113:  تاريخ ، 2588  2017/08/26 - ج  حسن محمد السيد امل -  43

 10522   برقم    20191113:  تاريخ ، 2589  2018/01/10-ج  محمد احمد طلعت محمد -  44

 9643   برقم    20191114:  تاريخ ، 2617  2011/04/27 - ج  محمد الحسيني محمد احمد -  45

 9643   برقم    20191114:  تاريخ ، 2617  2011/04/27-ج  محمد الحسيني محمد احمد -  46

 9643   برقم    20191114:  تاريخ ، 2618  2016/04/27 - ج  محمد الحسيني محمد احمد -  47



 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

 9643   برقم    20191114:  تاريخ ، 2618  2016/04/27-ج  محمد الحسيني محمد احمد -  48

 12269   برقم    20191114:  تاريخ ، 2601  2016/03/06-ج  الزهيرى ابراهيم ابراهيم حسن محمد -  49

 2617   برقم    20191114:  تاريخ ، 2608  2017/08/28-ج  علي اسماعيل احمد علي -  50

 2617   برقم    20191114:  تاريخ ، 2605  2002/08/28-ج  علي اسماعيل احمد علي -  51

 2617   برقم    20191114:  تاريخ ، 2606  2007/08/28-ج  علي اسماعيل احمد علي -  52

 2617   برقم    20191114:  تاريخ ، 2607  2012/08/28-ج  علي اسماعيل احمد علي -  53

 13378   برقم    20191114:  تاريخ ، 2620  2018/03/10-ج  احمد متولى رجب سمير -  54

 7644   برقم    20191114:  تاريخ ، 2613  2008/02/17-ج  علي احمد صبري عزه -  55

 7644   برقم    20191114:  تاريخ ، 2614  2013/02/17-ج  علي احمد صبري عزه -  56

 7644   برقم    20191114:  تاريخ ، 2615  2018/02/17-ج  علي احمد صبري عزه -  57

 7812   برقم    20191117:  تاريخ ، 2627  2018/05/28 - ج  يوسف عطيه السيد محمد -  58

 13639   برقم    20191117:  تاريخ ، 2639  2018/09/18 - ج  العدوى طه محمود محمد -  59

 3160   برقم    20191117:  تاريخ ، 2635  2003/03/29-ج  العدل ابراهيم الخالق عبد عالء -  60

 3160   برقم    20191117:  تاريخ ، 2636  2008/03/29-ج  العدل ابراهيم الخالق عبد عالء -  61

 3160   برقم    20191117:  تاريخ ، 2637  2013/03/29-ج  العدل ابراهيم الخالق عبد عالء -  62

 3160   برقم    20191117:  تاريخ ، 2638  2018/03/29-ج  العدل ابراهيم الخالق عبد عالء -  63

 11209   برقم    20191117:  تاريخ ، 2640  2019/06/15-ج  الغريب محمد محمود كارم -  64

 8608   برقم    20191117:  تاريخ ، 2623  2019/04/07-ج  عبدهللا عماره السيد جمال تامر -  65

 12171   برقم    20191117:  تاريخ ، 2634  2015/12/26-ج  عبدة محمد عبدة ممدوح -  66

 4098   برقم    20191118:  تاريخ ، 2649  2018/07/07 - ج  ابراهيم محمد محمد خالد -  67

 4098   برقم    20191118:  تاريخ ، 2648  2019/02/10 - ج  ابراهيم محمد محمد خالد -  68

 13637   برقم    20191119:  تاريخ ، 2666  2018/09/24 - ج  فرج محمد على ليلى -  69

 11405   برقم    20191119:  تاريخ ، 2664  2019/11/05-ج  الغريب حسن السيد طلعت -  70

 7088   برقم    20191120:  تاريخ ، 2687  2007/03/25-ج  ابوالمعاطي عوض عوض رمضان -  71

 7088   برقم    20191120:  تاريخ ، 2688  2012/03/25-ج  ابوالمعاطي عوض عوض رمضان -  72

 7088   برقم    20191120:  تاريخ ، 2689  2017/03/25-ج  ابوالمعاطي عوض عوض رمضان -  73

 14061   برقم    20191120:  تاريخ ، 2681  2019/09/18 - ج  ابراهيم السيد محمود محمد -  74

 5443   برقم    20191120:  تاريخ ، 2670  2005/03/28-ج  رمضان يونس عطا صبحي -  75



 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

 5443   برقم    20191120:  تاريخ ، 2671  2010/03/27 - ج  رمضان يونس عطا صبحي -  76

 5443   برقم    20191120:  تاريخ ، 2672  2015/03/28-ج  رمضان يونس عطا صبحي -  77

 8544   برقم    20191120:  تاريخ ، 2679  2019/03/09-ج  ابراهيم علي طه جميل -  78

 6968   برقم    20191121:  تاريخ ، 2699  2017/01/28-ج  نجم محمد سليم محمد زيدان -  79

 12144   برقم    20191121:  تاريخ ، 2698  2015/12/06-ج  حسانين عبدالعال عبدالحميد ابراهيم -  80

 13632   برقم    20191121:  تاريخ ، 2703  2018/09/17-ج  عماره احمد يسرى رجب -  81

 9361   برقم    20191121:  تاريخ ، 2705  2010/09/28-ج  الشافعي السعيد عبدالفتاح مصطفي -  82

 9361   برقم    20191121:  تاريخ ، 2706  2015/09/28-ج  الشافعي السعيد عبدالفتاح مصطفي -  83

 5078   برقم    20191124:  تاريخ ، 2731  2019/11/10-ج  هالل حسين محمود احمد -  84

 8674   برقم    20191124:  تاريخ ، 2711  2019/06/01-ج  جاهين سالمه محمد سالمه -  85

 10996   برقم    20191124:  تاريخ ، 2733  2019/01/20 - ج  حسن كامل حلمي عادل -  86

 8501   برقم    20191124:  تاريخ ، 2724  2014/02/14-ج  مراد حسن محمد ربيع -  87

 8501   برقم    20191124:  تاريخ ، 2725  2019/02/14-ج  مراد حسن محمد ربيع -  88

 4842   برقم    20191124:  تاريخ ، 2718  2004/08/16 - ج  الشين محمد السعيد محمد فتحي -  89

 4842   برقم    20191124:  تاريخ ، 2719  2009/08/16 - ج  الشين محمد السعيد محمد فتحي -  90

 4842   برقم    20191124:  تاريخ ، 2720  2014/08/16 - ج  الشين محمد السعيد محمد فتحي -  91

 4842   برقم    20191124:  تاريخ ، 2721  2019/08/16 - ج  الشين محمد السعيد محمد فتحي -  92

 11056   برقم    20191124:  تاريخ ، 2715  2019/02/25-ج  سالم روكمب شعبان ابراهيم -  93

 14194   برقم    20191124:  تاريخ ، 2714  2019/12/10-ج  عبدالحميد حافظ محمد اشرف -  94

 11056   برقم    20191124:  تاريخ ، 2716  2017/09/09-ج  سالم مبروك شعبان ابراهيم -  95

 13248   برقم    20191124:  تاريخ ، 2723  2017/12/16-ج  السيد حامد محمد نفيسة -  96

 11750   برقم    20191125:  تاريخ ، 2735  2015/04/19-ج  حسن محمد فايز عمرو -  97

 12251   برقم    20191126:  تاريخ ، 2754  2016/02/09-ج  كشك عبدالمنعم سمير عمرو -  98

 1801   برقم    20191127:  تاريخ ، 2760  2007/01/12-ج  يمحمدالحصر احمد محمد -  99

 1801   برقم    20191127:  تاريخ ، 2761  2012/01/12-ج  محمدالحصري احمد محمد -  100

 1801   برقم    20191127:  تاريخ ، 2762  2017/01/12-ج  محمدالحصري احمد محمد -  101

 9445   برقم    20191127:  تاريخ ، 2770  2015/12/07-ج  اسكندر حنا صبري جورج -  102

 1461   برقم    20191128:  تاريخ ، 2792  2016/11/03 - ج  احمد علي احمد اشرف -  103



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 7617   برقم    20191128:  تاريخ ، 2777  2008/02/01 - ج  حسن احمد رمضان عبدالخالق -  104

 7617   برقم    20191128:  تاريخ ، 2778  2013/02/01 - ج  حسن احمد رمضان عبدالخالق -  105

 7617   برقم    20191128:  تاريخ ، 2779  2018/02/01 - ج  حسن احمد رمضان عبدالخالق -  106

 5532   برقم    20191128:  تاريخ ، 2775  2010/04/24-ج  البنا الحكيم عبد خيري محمد مدحت -  107

 5532   برقم    20191128:  تاريخ ، 2776  2015/04/24-ج  البنا الحكيم عبد خيري محمد مدحت -  108

 6170   برقم    20191128:  تاريخ ، 2772  2006/01/28-ج  اللطيف عبد محمد رمضان احمد -  109

 6170   برقم    20191128:  تاريخ ، 2773  2011/01/28-ج  اللطيف عبد محمد رمضان احمد -  110

 6170   برقم    20191128:  تاريخ ، 2774  2016/01/28-ج  اللطيف عبد محمد رمضان احمد -  111

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4516   برقم    20191105:  تاريخ ، 2546  2019/04/28 - ج  وشركاه السيد عبدالمجيد السيد خالد -  1

 8720   برقم    20191113:  تاريخ ، 2597  2009/07/05  ج  وشريكها سالم محمد لبيب ابراهيم هانم -  2

 8720   برقم    20191113:  تاريخ ، 2595  2014/07/05 - ج  وشريكها سالم محمد لبيب ابراهيم هانم -  3

 8720   برقم    20191113:  يختار ، 2596  2019/07/05 - ج  وشريكها سالم محمد لبيب ابراهيم هانم -  4

 437   برقم    20191114:  تاريخ ، 2609  2000/10/01 - ج  السيارات لفرش سعد اوالد شركه -  5

 437   برقم    20191114:  تاريخ ، 2610  2005/10/01 - ج  السيارات لفرش سعد اوالد شركه -  6

 437   برقم    20191114:  تاريخ ، 2611  2010/10/01 - ج  السيارات لفرش سعد اوالد شركه -  7

 437   برقم    20191114:  تاريخ ، 2612  2015/10/01 - ج  السيارات لفرش سعد اوالد شركه -  8

 3318   برقم    20191120:  تاريخ ، 2673  2013/06/09 - ج  وشريكتها فاطمه -  9

 3318   برقم    20191120:  تاريخ ، 2675  2018/06/09 - ج  وشريكتها فاطمه -  10

 4115   برقم    20191128:  تاريخ ، 2780  2004/02/14-ج  علي ابراهيم محمد عبدالوهاب شركه -  11

 4115   برقم    20191128:  تاريخ ، 2781  2009/02/14-ج  علي ابراهيم محمد عبدالوهاب شركه -  12
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   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 راداف بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


