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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قطع تجاره عن 19918 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى هللا عبد محمد مدحت -  1

 الجندى هللا عبد محمد مدحت محمد بملك اتميده:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 19880 برقم 20191107 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجينه عوض الحليم عبد ثروت شامل -  2

 محمد هالل سمير دماص الجمهوريه شارع:  بجهة ، اعالف تجارة

 قميص خياطه عن 19953 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فرج السيد محمد -  3

 عوض فرج السيد وعبير رانيا بملك دقادوس الكومى شارع:  بجهة ، واطفال رجال وبنطلون

 عن 19930 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف الطنطاوى عطيه رضا رضا -  4

 متولى عبده اللطيف عبد حسين بملك المحلى المجلس بجوار 6 عقار بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 ورشه عن 19876 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفان احمد محمد صالح محمد -  5

 قنديل على العظيم عبد السيد بملك البوها:  بجهة ، جبس فرم

 محطه عن 19885 برقم 20191112 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابدين عطيه الشحات عطيه -  6

 عابدين عطيه الشحات خالد بملك الزقازيق طريق القرشى ميت:  بجهة ، سيارات تموين و خدمه

 محطه عن 19885 برقم 20191112 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابدين عطيه الشحات عطيه -  7

 18738 برقم قيد.  عابدين عطيه الشحات خالد بملك نجم كفور بناحية رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، سيارات تموين و خدمه

 االبراهيميه

 حظيره عن 19920 برقم 20191119 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد الرؤف عبد سامى -  8

 محمد الرؤف عبد سميره بملك جصفا:  بجهة ، االلبان لمنتج المواشى لتربيه

 نقل مكتب عن 19932 برقم 20191121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الصادق شوقى اسامه -  9

 يعقوب محمد حمدى النبى عبد بملك ناجى ميت:  بجهة ، بتروليه منتجات

 ، صيدليه عن 19946 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكاو المتولى طارق ساره -  10

 الحلو نصر محمد جهاد بملك اتميده:  بجهة

 19909 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخه متولى محمد بسيونى مصطفى -  11

 الشيخه متولى محمد بسيونى بملك بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 19915 برقم 20191118 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبح الحميد عبد حسن السالم عبد عمرو -  12

 هللا عبد العظيم عبد عيد ياسر بملك رشاد شارع:  بجهة ، وفاكهه خضروات تجاره عن

 عن 19922 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعال حسن الشوادفى حسانين محمد -  13

 عباس احمد محمد حنان بملك بشال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 ورشه عن 19898 برقم 20191114 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم العظيم عبد عزت خالد -  14

 متولى الوهاب عبد محمد مرفت بملك جصفا:  بجهة ، موتسيكالت اصالح

 عن 19927 برقم 20191120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم البربرى محمد ياسر -  15

 الفواخرى عطيه محمد السعيد بملك الحاجبى:  بجهة ، كهربائيه محركات تجاره
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 سبك مصنع عن 19929 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحكش محمد انور سعد -  16

 القوى عبد العزيز عبد امل بملك المعصره:  بجهة ، الومنيوم وسحب

 عن 19859 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمار احمد امين محمد فتحى محمد -  17

 متولى عطيه فرج ابراهيم بملك سعيد بور شارع:  بجهة ، بن مطحن

 تجاره عن 19871 برقم 20191105 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زكى النبى عبد عزه -  18

 حلمى محمد محمود بملك جردوح شارع:  بجهة ، تجميل ادوات

 19917 برقم 20191118 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد االء -  19

 الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد بملك هالل الشيخ كفر:  بجهة ، بقاله تجارة عن

 عن 19925 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد متولى محمود السيد محمد -  20

 محمد متولى محمود السيد بملك سالم ابو برج امام المعاهده:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 ادوات تجاره عن 19940 برقم 20191125 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى ياقوت طه هبه -  21

 مرزوق السيد على بملك فكرى شارع:  بجهة ، منزليه

 مكتب عن 19954 برقم 20191127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العليم عبد نبيل باسم -  22

 مصطفى محمد العليم عبد نبيل بملك دقادوس:  بجهة ، نقل مقاوالت

 تدوير عن 17641 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محرم حسن على عاصم -  23

 عوض على محمد ابراهيم خضره بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، مخلفات

 تدوير عن 17641 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محرم حسن على عاصم -  24

 الزراعيه المشتركه التعاونيه الجمعيه بملك الكبرى صهرجت قريه بالعنوان  رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، مخلفات

 مخزن عن 19904 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد محمد محمد اشجان -  25

 حسنين الجليل عبد احمد محمد بملك دقادوس:  بجهة ، الطبيه المستلزمات لتجاره

 عن 19942 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السميع عبد السعيد عاصم -  26

 الحنفى اسماعيل السميع عبد السعيد بملك اوليله:  بجهة ، حداده و معادن تشكيل ورشه

 الوميتال ورشه عن 19948 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد امين محمد احمد -  27

 حسين محمود حسين بملك المعصره:  بجهة ،

 14445 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  28

 العجرودى محمد محمد السعيد بملك النور كوم:  بجهة ، مواشى مزرعه عن

 14445 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  29

 بحيرى الرحمن عبد ابراهيم ابراهيم بملك النور كوم بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، مواشى مزرعه عن

 مخبز عن 19914 برقم 20191118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر طلخان مصباحى محمد -  30

 منصور محمد محمود عزه بملك نبهان ابو:  بجهة ، افرنجى

 عن 19889 برقم 20191112 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمه ابو منصور المتولى منصور -  31

 الرازق عبد حسين محمد نجيب بملك اتميده:  بجهة ، بناء مواد نقل مكتب

 ورشه عن 19901 برقم 20191114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر العزب محمد صالح محمد -  32

 ابراهيم النبى عبد محمد بملك المعصره:  بجهة ، الفيول تصنيع

 تجارة عن 19935 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشوش مصلحى محمد مجدى -  33

 عشوش مصلحى محمد فاطمه بملك االتوبيس جراج خلف الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، ومعادن حديد
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 عن 19937 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى خليل محمد رضا محمد -  34

 جبر احمد محمد احمد بملك دماص سنفا طريق:  بجهة ، البان معمل

 عن 19865 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى عبد عامر احمد عامر محمد -  35

 الخواص محمد شفيق احمد السيد بملك المعاهده ش:  بجهة ، عموميه توريدات مكتب

 عن 19907 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ماجد ابو مصطفى محمود -  36

 خليل ماجد ابو مصطفى سامح بملك اتميده:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 19926 برقم 20191120 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حليقه هللا عبد خليل حسنى -  37

 يوسف فهيم الششتاوى مصطفى هدايه بملك بشال:  بجهة ، البقاله

 عن 19877 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابو عطيه محمد عطيه ايهاب -  38

 حسين ابو عطيه محمد عطيه بملك الهجرسى كفر طريق_  اتميده:  بجهة ، حالب مواشى مزرعه

 حدايد تجاره عن 19892 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد محمد عصام محمود -  39

 الجمل بدوى محمد الجواد عبد محمد بملك نبهان ابو:  بجهة ، وبويات

 مزرعه عن 19950 برقم 20191127 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق صادق صموئيل ابرام -  40

 رزق صادق صموائيل بملك يوسف ابراهيم كفر:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 19868 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد احمد العاطى عبد يحى -  41

 هللا عبد العاطى عبد يحيى محمد بملك الجوهرى كفر:  بجهة ، بناء مواد نقل

 عن 19951 برقم 20191127 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام هللا جاب فتحى ابراهيم منار -  42

 حسن بيومى عبده جمال جمال بملك بدر عزبه الشرقى البر:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 مدشه عن 13356 برقم 20191128 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج العوضى حسين صباح -  43

 االعوج هللا عوض الحسانين محمد هللا عبد بملك اتميده:  بجهة ، ذره

 ورشه عن 19895 برقم 20191114 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السيد عامر رفعت ايمن -  44

 ابراهيم القادر عبد فوزيه بملك الجزيره ارض:  بجهة ، معادن تشكيل

 عن 19899 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى هللا عبد حسن محمد عزه -  45

 هالل الرحمن عبد محسن صبحى بملك سرنجا كفر:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 عن 19936 برقم 20191124 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ميخائيل جرجس سمير مينا -  46

 الحرايرى ميخائيل جرجس سمير بملك مطر داود كفر:  بجهة ، بقاله تجاره

 مدشه عن 13356 برقم 20191128 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج العوضى حسين صباح -  47

 االعوج هللا عوض الحسانين محمد هللا عبد بملك اتميده بالعنوان رئيسى محل لها المذكوره:  بجهة ، ذره

 تجاره عن 14523 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنون ابراهيم سعد السيد نهى -  48

 عوض محمد اسالم بملك البكرى شفيق مع حامد محمد ش:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما حريمى مالبس

 تجاره عن 14523 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنون ابراهيم سعد السيد نهى -  49

 سعد السيد بملك االسماعيليه ش بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما حريمى مالبس

 الزنون ابراهيم

 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فارس الحميد عبد المعطى عبد الحميد عبد هشام -  50

 فارس المعطى عبد الحميد عبد المرحوم ورثه بملك النور كوم:  بجهة ، مدعم بلدى مخبز عن 19944
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 توريد عن 19870 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف على احمد يوسف محمد -  51

 محمد العزيز عبد محمد بملك النور كوم:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 تجاره عن 19875 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سليمان سليمان سمر -  52

 احمد هللا عبد حمدى احمد بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، منظفات

 عن 19879 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العموميه للتوريدات الراعى مؤسسه -  53

 الراعى على محمود انور بملك النيل جسر شارع دقادوس:  بجهة ، عموميه توريدات مكتب

 عن 19900 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد الخزامى السيد اسماء -  54

 حسن السيد هالل فايز بملك الشهداء شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 برقم 20191119 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنداوى العزيز عبد محمد ابراهيم العظيم عبد -  55

 الهنداوى العزيز عبد محمد ابراهيم بملك دماص:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه عن 19924

 مصنع عن 19902 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد حسن عيد السيد -  56

 الغرباوى على محمد احمد بملك الفرماوى ميت:  بجهة ، خيوط ذوى

 عن 19959 برقم 20191128 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد السالم عبد عطا خالد -  57

 عيش عطيه حسن حمزه بملك القرشى ميت:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 عن 19862 برقم 20191103 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر محمد رسالن صالح محمد باهر -  58

 صقر محمد رسالن صالح محمد بملك الدبونيه:  بجهة ، بقاله

 عن 19866 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن عنانى محمد العظيم عبد حازم -  59

 القرموطى متولى ابراهيم فتحى مصباح بملك االشراف تفهنا:  بجهة ، المزارع ومستلزمات االعالف تجاره

 19874 برقم 20191106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد العزيز عبد احمد محمد احمد -  60

 بملك عرابى احمد شارع كنوز امام الصياد ارض:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه البسم تجارة عن

 الرازق عبد محمد حوريه

 نجاره ورشه عن 19888 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد فهمى محمد -  61

 فؤاد طلعت سعديه بملك المقدام كفر:  بجهة ، ميكانيكيه

 عن 19884 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمد السيد السيد محمد هللا عبد -  62

 شلبى محمد السيد السيد محمد ابراهيم بملك بشال:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 19912 برقم 20191117 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصيرى محمد الدسوقى الفتاح عبد السعيد -  63

 احمد الحميد عبد مجدى بملك بورسعيد شارع من متفرع االبراهيمى شارع:  بجهة ، تكييفات صيانه عن

 عن 19958 برقم 20191128 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قليمه العزيز عبد متولى حمدى محمد -  64

 متولى حمدى نشوى بملك المعصره:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات

 عن 19897 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السعيد الحى عبد حسن نشوى -  65

 الشامى محمد مصطفى السعود ابو محمد بملك نعمان كفر:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 تجارة عن 19938 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر عطيه محمد مصطفى هند -  66

 تمام محمد محمد محمد بملك العزيز عبد بن عمر شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 19890 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القمصان ابو حافظ السيد مصطفى محمد -  67

 حسن طلعت اميره بملك دقادوس:  بجهة ، كاوتش ورش مستلزمات تجاره عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محل عن 19864 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم  المنعم عبد متولى على وفاء -  68

 الشرقاوى جبر محمد حسين محمود بملك سنتماى:  بجهة ، ومطحنه بن

 عن 19869 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الربعه محمود محمود السيد محمود -  69

 الربعه محمود محمود السيد بملك المنصوره طريق:  بجهة ، معادن تشغيل

 عن 19887 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حالوه منصور راغب السيد ياسر -  70

 السيد شكرى شريف بملك القدس مسجد بجوار بهيده:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 19906 برقم 20191117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم مأمون احمد سامى محمد مجدى -  71

 الحسينى مصطفى بملك عرابى احمد شارع:  بجهة ، اطفال ومستلزمات العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 مصطفى الشحات محمد

 عن 19961 برقم 20191128 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيره محجوب احمد سيد حمدى -  72

 محجوب احمد سيد بملك بشالوش:  بجهة ، اخشاب تجاره

 تجاره عن 19962 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد احمدى عزه -  73

 الديك رمضان محمد كامل بملك اتميده:  بجهة ، اعالف

 عن 19941 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيشه ابو محمد السعيد ابراهيم عبير -  74

 سنجاب السيد محمد عمرو بملك محسن ميت:  بجهة ، جمله البقاله تجاره

 بيع محل عن 19945 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشاقه السيد حافظ عادل وائل -  75

 مشاقه السيد حافظ عادل وائل بملك المكرمه مكه ش من قمباز الشهيد ش:  بجهة ،( وساخنه بارده) ومشروبات عصائر

 البقاله تجاره عن 19872 برقم 20191105 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف جالل محمد -  76

 حلمى محمد محمود بملك جردوح:  بجهة ،

 عن 19908 برقم 20191117 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المعطى عبد الوهاب عبد عمرو -  77

 محمد المعطى عبد الوهاب عبد محمد بملك اتميده:  بجهة ، خرده تجاره

 عن 19911 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عساكر على فاروق طارق محمد -  78

 عساكر على فاروق طارق بملك االشراف تفهنا:  بجهة ، قدم لكره خماسى ملعب

 عن 19878 برقم 20191107 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض يوسف جرجس وجدى مينا -  79

 عوض يوسف جرجس وجدى  بملك الجيش شارع:  بجهة ،(  العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 تشغيل عن 19916 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد السيد سليمان محمد -  80

 العظيم عبد هللا عبد همت بملك النويهى شارع:  بجهة ، معادن

 عن 19919 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد احمد محمد الرؤف عبد السيد -  81

 احمد محمد الرؤف عبد سامى بملك جصفا:  بجهة ، االلبان النتاج المواشى لتربيه حظيره

 عن 19955 برقم 20191127 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برق حسين حسن الخالق عبد وحيد -  82

 الغفار عبد احمد السباعى نجوى بملك زعبل عزبه الشرقى البر:  بجهة ، معادن تشكيل ورشه

 19893 برقم 20191114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعطى عبد الغنى عبد السيد احمد وحيد -  83

 الغنى عبد السيد احمد ورثه بملك المدابغ:  بجهة ، معادن تشغيل عن

 عن 19931 برقم 20191121 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السعيد مصطفى السيد على -  84

 فويله محمد ابراهيم فاروق ملك نوال شارع:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه



 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

 مكتب عن 19860 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الشحات شكرى مدحت -  85

 محمد الشحات شكرى بملك سنفا:  بجهة ، عامه ومقاوالت تصدير

 مكتب عن 19860 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الشحات شكرى مدحت -  86

 البيلى مصطفى الرحمن عبد مصطفى بملك العامل ميت بالعنوان رئيسى محل له المذكور:  بجهة ، عامه ومقاوالت تصدير

 عن 19867 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد احمد العاطى عبد منتصر احمد -  87

 هللا عبد احمد العاطى عبد منتصر بملك الجوهرى كفر:  بجهة ، بناء مواد نقل مكتب

 االدوات تجاره عن 19882 برقم 20191111 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال احمد احمد السيد -  88

 احمد سيد محمود محمد احسان بملك دنديط:  بجهة ، الكهربائيه

 عن 19891 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنان عمر احمد على السيد الدين علم -  89

 عنان محمود احمد على السيد بملك بشال:  بجهة ، مدعم بلدى مخبز

 تجاره عن 19928 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد عوض محمد حمدى -  90

 سالم الحليم عبد عوض محمد بملك المرغنى ش:  بجهة ، البقاله

 عن 19952 برقم 20191127 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى محمد العليم عبد محمد سامى -  91

 شومان عطيه بشرى بملك دماص:  بجهة ، بويات و حدايد تجارة

 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغير لحساب العمال ونقل للرحالت شحته مكتب -  92

 حسن عليوه ابو حسن بملك اوليله:  بجهة ، الغير لحساب عمال ونقل السياحيه االنشطه عدا فيما داخليه رحالت مكتب عن 19943

 عليوه محمد

 عن 19863 برقم 20191103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندى عبده ابراهيم احمد محمد -  93

 جندى عبده ابراهيم احمد بملك جصفا:  بجهة ، 6 المجموعه من36 والفقره19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 عن 19905 برقم 20191117 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد ابراهيم محمود عطيه منى -  94

 شاهين محمد سعديه بملك خالد ابو ميت:  بجهة ،(   العسكريه المالبس و المهمات عدا فيما)  جاهزه مالبس تجارة

 عن 19913 برقم 20191117 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليمى حسن غريب فتحى محمد -  95

 اللطيف عبد سالمه هدى بملك عصب ابو شارع:  بجهة ، معادن تشغيل ورشه

 ذوى مصنع عن 19903 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابراهيم عيد محمد -  96

 حلمى محمد منال بملك الفرماوى ميت:  بجهة ، خيوط

 عن 19933 برقم 20191121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى زيد ابو الحميد عبد احمد هانى -  97

 شبانه حسن الفتاح عبد ايمن بملك سنتماى:  بجهة ، وتوريدات نقل بتروليه خدمات مكتب

 ، بقاله تجاره عن 19947 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دعبس حسن محمد منى -  98

 حافظ القادر عبد جوده بملك العسكريه الثانويه مدرسه من البنا حسن شارع:  بجهة

 عن 19960 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه ابراهيم الحسانين طلعت ناهد -  99

 يوسف احمد المجيد عبد المجيد عبد بملك المهر كفر ش النور كوم:  بجهة ، مجمده لحوم تجاره

 برقم 20191127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد محمد سعيد العظيم عبد عمرو -  100

 محمد سعيد العظيم عبد محمد بملك الكبرى صهرجت:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره عن 19949

 تجارة عن 19861 برقم 20191103 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد احمد محمد كريم -  101

 موسى ابراهيم محمد احمد محمد بملك خالد ابو ميت:  بجهة ، اعالف و حبوب



 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

 19873 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان مصطفى سعد الخير ابو مصطفى -  102

 مصطفى سعد الخير ابو امال بملك هالل عزبه:  بجهة ، ثلج مصنع عن

 19873 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان مصطفى سعد الخير ابو مصطفى -  103

 مصطفى سعد الخير ابو امال بملك هالل عزبه:  بجهة ، ثلج مصنع عن

 عن 19883 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا الدين شرف محمد فهمى محمد -  104

 باهو مصطفى المنعم عبد بملك يوليو 26 ش:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 عن 19881 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجوز محمد محمد محمد وليد -  105

 العجوز محمد محمد محمد بملك بهيده كفر:  بجهة ، مواشى تربيه مزرعه

 19923 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر محمود الرحمن عبد محمود محمد -  106

 خاطر محمود الرحمن عبد محمود بملك المعاهده ش_ اوليله:  بجهة ، عامه ومقاوالت بناء مواد تجاره عن

 ورشه عن 19957 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم رمضان محمد فاطمه -  107

 الفواخرى رمضان احمد محمد بملك سرنجا كفر:  بجهة ، نجاره

 عن 19896 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم حليم هللا عبد مينا -  108

 شبل الجوهرى رفعت بملك النيل جسر شارع:  بجهة ، خردوات تجاره

 عن 19934 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سبع محمود رشاد محمود محمود -  109

 سبع محمود رشاد محمود بملك دماص:  بجهة ، مواشى تربيه مزرعه

 مصنع عن 19894 برقم 20191114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قدح السيد السعيد بكر ابو هبه -  110

 قدح السيد السعيد السيد خالد بملك محسن ميت:  بجهة ، ميالمين تصنيع

 عن 19939 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفضالى محمد احمد السيد احمد -  111

 ابراهيم التهامى التهامى على بملك يعيش ميت:  بجهة ، سناكس مصنع

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  مستلزماتها و المياه محطات انواع جميع صيانه و تشغيل و تركيب و توريد  ،  شركة   شريكه و شرف مصطفى حماده شركه -  1

 انواع جميع صيانه و تشغيل و تركيب و توريد عن ، 19956 برقم 20191128 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس

 البسيونى السيد احمد بملك حضرموت مطعم اعلى بورسعيد شارع:  بجهة ، مستلزماتها و المياه محطات

   مالها ،رأس  الغذائيه المواد توريدات و التجاريه التوكيالت و التصدير  ،  شركة   شركاه و احمد احمد ابراهيم محمد شركه -  2

:  بجهة ، الغذائيه المواد توريدات و التجاريه التوكيالت و التصدير عن ، 19886 برقم 20191112 فى ،قيدت 19500.000

 بركات ابراهيم تامر بملك يعيش ميت قريه

 المقاوالت اعمالب القيام  ،  شركة   شريكه و زايد كمال النصر ابو محمد السيد مصطفى الصحابها للمقاوالت المستقبل شركه -  3

:  بجهة ، المتكامله المقاوالت باعمال القيام عن ، 19921 برقم 20191119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  المتكامله

 زايد كمال النصر ابو محمد احمد بملك بشال

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   17234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخولى سليم ابراهيم سعيد احمد   - 1

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   11801:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرفه محمد متولى محمد   - 2

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   2851:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يسن محمد احمد جوده منال   - 3

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   11623:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجينه بيومى احمد فؤاد   - 4

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

 تم   20191106 تاريخ وفى ،   17990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد السميع عبد صالح مصطفى   - 5

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   4414:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد ابراهيم صالح   - 6

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   13396:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تمام محمد محمد محمد عصام   - 7

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   1701:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المهدى محمد عبده ياسر   - 8

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   3679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين نصر محمد عطيه السيد ليلى   - 9

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   12259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر السيد عامر رفعت احمد   - 10

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   8038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد شعبان مطيع اسالم   - 11

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   1960:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد المطلب عبد العظيم عبد عمرو   - 12

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   5527:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمد ابراهيم ماجده   - 13

 التجاره التجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   15475:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسون حسن محمود حسن احمد   - 14

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل



 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   20191114 تاريخ وفى ،   17119:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان حسين صالح امانى   - 15

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   2966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن السيد هالل فايز شريف   - 16

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   6404:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان زكى عباس مديحه   - 17

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   2099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العطار عطيه عطيه الصباحى   - 18

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   11427:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البارى عبد احمد محمد صالح   - 19

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   15504:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم محمد عماد   - 20

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   7988:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجمى ابراهيم حسن يوسف   - 21

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   4519:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم متولى جمال   - 22

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   13113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان رزق سعد سمير مينا   - 23

 به نهائيا التجارة العتزاله االخر الرئيسى محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   13113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان رزق سعد سمير مينا   - 24

 به التجارة العتزاله االخر الرئيسى محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   17575:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد السيد مصطفى احمد   - 25

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   9243:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شمعه ابراهيم محمد نبيل   - 26

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   2703:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبد سعد رشدى صفاء   - 27

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   12626:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد السيد السيد   - 28

 التجاره التاجر العتزال القيد محو

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   11316:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحنفى اسماعيل السميع عبد السعيد   - 29

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   4644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى مرغنى السعبد احمد تامر   - 30

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   16608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف حسن الفتاح عبد حسين   - 31

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   4644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى مرغنى السعيد احمد تامر   - 32

 الرئيسى بالمحل التجاره العتزال القيد محو تم  السجل



 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   20191126 تاريخ وفى ،   5150:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البياسى على محمد محمد محمد   - 33

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   19781:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف حبشى محمد ياسر محمد   - 34

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   17496:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان شريف يوسف فاتن   - 35

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   3998:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجناينى السيد محمد على   - 36

 التجاره العتزال القيد محو تم

 برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المملحه االسماك لتجارة الجناينى السيد محمد على مؤسسة جعله و التجارى االسم تعديل تم   - 37

 التجاره العتزال القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   3998: 

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   1056:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل اسكندر عبده نجله   - 38

 التجاره التاجر العتزال القيد محو تم

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   2751:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف فرج صبحى نصر   - 39

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم

 شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   14811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على ابو حماده محمد مسعد عمرو   - 40

 نهائيا للتجاره التاجر عتزال ال القيد محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  مالال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  13237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد الوهاب عبد مسعد -  1

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  18605 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عليوه المهدى عبد هللا فتح محمد -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  10103 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم طه مأمون سامى -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  18056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان العنين ابو محمد محمود محمد -  4

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  18861 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد الغفار عبد محمود الرحمن عبد محمود -  5

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  13070 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النشار مؤسسة -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  17946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جالوس ابراهيم مصطفى صالح ابراهيم -  7

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



 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

 المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  19157 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد احمد محمد الجليل محمدعبد وليد -  8

  جنيه  40000.000، ماله رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  9766 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميره محمد احمد صبرى احمد -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  19764 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى مصطفى احمد الشاذلى ماجد -  10

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  19047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته شريف طه خالد -  11

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  15806 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل الشافى عبد الجليل عبد نسمه -  12

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  19643 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين على محمد ممدوح -  13

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  12648 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم محمد الغريب رمزيه -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  18093 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى على السيد مصطفى السيد -  15

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  8991 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنعم عبد شعيشع ابو السعيد ياسر -  16

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  8991 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعدنى لالثاث ستيل شعيشع -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  19152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسيحه نصيف عزيز شنوده -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  8762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجاج يوسف محمد محمد سامح -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  19717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شهاب حسن سليمان عادل محمد -  20

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

 تم  20191112 ، تاريخ وفي  12945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطوه متولى المحسن عبد امين المحسن عبد محمد -  21

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  3872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان على محمد على -  22

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  3872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان على محمد على -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  3872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتجارة رضوان مؤسسة -  24

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  3872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتجارة رضوان مؤسسة -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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  20191114 ، تاريخ وفي  14784 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محرم يوسف نوار احمد شريف -  26

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

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  18353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادر عبد الشافعى صالح اميره -  27

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

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  18768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق المعاطى ابو احمد زينب -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  14074 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالغ ابراهيم محمد محمد سالمه -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  8346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد احمد سعيد -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  9312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى متولى عصمت احمد عصام -  31

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  9312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البغدادى متولى عصمت احمد عصام -  32

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  13113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان رزق سعد سمير مينا -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  13113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات تأجير و للنقل مينا -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  13113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان رزق سعد سمير مينا -  35

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  15827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد متولى كمال ايهاب -  36

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

 رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  11176 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل عطيه السعيد عطيه الوهاب عبد -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  19438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد سالم الوهاب عبد محمد -  38

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  16781 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد الجليل عبد السعيد -  39

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم  20191121 ، تاريخ وفي  16739 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد الجواد عبد الناصر عبد جمال مصطفى -  40

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

 المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  9646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جالوس احمد ابراهيم احمد سيد ايمن -  41

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  7036 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد حسين فتحى محمود -  42

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  8482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد شحاته محمد -  43

  جنيه  500000.000، ماله أسر ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 ، تاريخ وفي  8482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وتيد احمد السيد شحاته محمد جعله و التجارى االسم تعديل تم -  44

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  16698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صليب منصور فوزى وليد -  45

  جنيه  350000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  9169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغربل الخير ابو الخير ابو سعد السيد -  46

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  14710 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البحيرى محمد محمود فاطمه -  47

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  8026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبايك السيد حامد علي محمد -  48

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  9554 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد محمد هللا عبد -  49

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  15826 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد المعاطى ابو محمد احمد -  50

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  18871 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل محمد خليل لطفى -  51

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  12878 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده ابو السيد محمد المجيد عبد محمد -  52

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  19753 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقى السميع عبد محمود ايمان -  53

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  16447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد السعيد محمد امجد -  54

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  19544 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المسيح عبد فرج عطيه صالح لولو -  55

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد احمد محمد كريم -  1

 موسى ابراهيم محمد احمد محمد بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى عبده ابراهيم احمد محمد -  2

  جندى عبده ابراهيم احمد بملك جصفا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم  المنعم عبد متولى على وفاء -  3

  الشرقاوى جبر محمد حسين محمود بملك سنتماى ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشحات شكرى مدحت -  4

 محمد الشحات شكرى بملك سنفا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشحات شكرى مدحت -  5

 البيلى مصطفى الرحمن بدع مصطفى بملك العامل ميت بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد رسالن صالح محمد باهر -  6

  صقر محمد رسالن صالح محمد بملك الدبونيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمار احمد امين محمد فتحى محمد -  7

  متولى عطيه فرج ابراهيم بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد عامر احمد عامر محمد -  8

 الخواص محمد شفيق احمد السيد بملك المعاهده ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 19866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عنانى محمد العظيم عبد حازم -  9

 القرموطى متولى ابراهيم فتحى مصباح بملك االشراف تفهنا ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 19867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد العاطى عبد منتصر احمد -  10

  هللا عبد احمد العاطى عبد منتصر بملك الجوهرى كفر ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 19869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربعه محمود محمود السيد محمود -  11

  الربعه محمود محمود السيد بملك المنصوره طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 19868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد العاطى عبد يحى -  12

 هللا عبد العاطى عبد يحيى محمد بملك الجوهرى كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 19872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف جالل محمد -  13

  حلمى محمد محمود بملك جردوح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 19870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف على احمد يوسف محمد -  14

 محمد العزيز عبد محمد بملك النور كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 15331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان شاكر محمد -  15

 بهيده بكفر الدمرداش جوده محمد محمد الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 19871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكى النبى عبد عزه -  16

 حلمى محمد محمود بملك جردوح شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشناق حامد العزيز عبد الفتاح عبد محمد -  17

 بدر محمد حلمى محمد بملك المنوره المدينه مسجد بجوار البهايته طريق اوليله الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الدين

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد العزيز عبد احمد محمد احمد -  18

 الرازق عبد محمد حوريه بملك عرابى احمد شارع كنوز امام الصياد ارض ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 14445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  19

 العجرودى محمد محمد السعيد بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 14445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  20

 بحيرى الرحمن عبد ابراهيم ابراهيم بملك النور كوم بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته شريف طه خالد -  21

 السيد الطيب السيد نبيل بملك الكبرى صهرجت الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفان احمد محمد صالح محمد -  22

  قنديل على العظيم عبد السيد بملك البوها ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سليمان سليمان سمر -  23

 احمد هللا عبد حمدى احمد بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 19873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان مصطفى سعد الخير ابو مصطفى -  24

  مصطفى سعد الخير ابو امال بملك هالل عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 14445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  25

 العجرودى محمد محمد السعيد بملك النور كوم بالعنوان ( 2)  اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز محمد محمد محمد وليد -  26

 العجوز محمد محمد محمد بملك بهيده كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات الراعى مؤسسه -  27

 الراعى على محمود انور بملك النيل جسر شارع دقادوس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض يوسف جرجس وجدى مينا -  28

 عوض يوسف جرجس وجدى  بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 15269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى عطيه حمدى محمد -  29

  الحاكميه_ حسن ابراهيم جمال محمد الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 15269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى بقاله -  30

  الحاكميه_ حسن ابراهيم جمال محمد الى المالك اسم تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 9824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبحه سعيد الشحات حمدى احمد -  31

 84043 برقم قيد.  بملكه المقطم ج اطلس 19 بلوك القاهره بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو عطيه محمد عطيه ايهاب -  32

  حسين ابو عطيه محمد عطيه بملك الهجرسى كفر طريق_  اتميده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 19880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجينه عوض الحليم عبد ثروت شامل -  33

 محمد هالل سمير دماص الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 19882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد احمد السيد -  34

  احمد سيد محمود محمد احسان بملك دنديط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 19883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الدين شرف محمد فهمى محمد -  35

 باهو مصطفى المنعم عبد بملك يوليو 26 ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 17641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم حسن على عاصم -  36

 عوض على محمد ابراهيم خضره بملك الكبرى صهرجت بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 17641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم حسن على عاصم -  37

 عوض على محمد ابراهيم خضره بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 17641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم حسن على عاصم -  38

 الزراعيه المشتركه التعاونيه الجمعيه بملك الكبرى صهرجت قريه بالعنوان  رئيسى محل له المذكور ،:   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

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 15054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى حسن ابراهيم عطيه محمد -  39

 بملكه الى 2 اخر الرئيسى و 1 االخر للرئيسى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 15054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى حسن ابراهيم عطيه محمد -  40

 بملكه ليكون المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 14193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسانين السعيد حسنين -  41

 موسى حسانين السعيد حسنين الى للفرع المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمه ابو منصور المتولى منصور -  42

 الرازق عبد حسين محمد نجيب بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 15049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيض الحميد عبد مرتضى احمد -  43

 المسيح عبد برهومه فهمى صبحى بملك قكرى شارع غمر ميت الى العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 15054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى حسن ابراهيم عطيه محمد -  44

 بملكه ليكون المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابدين عطيه الشحات عطيه -  45

 عابدين عطيه الشحات خالد بملك الزقازيق طريق القرشى ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابدين عطيه الشحات عطيه -  46

 االبراهيميه 18738 برقم قيد.  عابدين عطيه الشحات خالد بملك نجم كفور بناحية رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 14193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسانين السعيد حسنين -  47

 موسى حسانين السعيد حسنين الى الفرع على المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 15054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى حسن ابراهيم عطيه محمد -  48

 بملكه ليكون المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب حسن سليمان عادل محمد -  49

 جريشه السيد السيد الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنان عمر احمد على السيد الدين علم -  50

 عنان محمود احمد على السيد بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد السيد السيد محمد هللا عبد -  51

 شلبى محمد السيد السيد محمد ابراهيم بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد فهمى محمد -  52

  فؤاد طلعت سعديه بملك المقدام كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 12914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد السيد محمد السيد -  53

 المال راس وتعديل بالقاهره الكائن االخر للرئيسى النشاط بدايه تاريخ تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالوه منصور راغب السيد ياسر -  54

  السيد شكرى شريف بملك القدس مسجد بجوار بهيده ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 19890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القمصان ابو حافظ السيد مصطفى محمد -  55

 حسن طلعت اميره بملك دقادوس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 9824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبحه سعيد الشحات حمدى احمد -  56

 حسن محمد احمد محمود/  بملك غمر ميت المقدم كفر ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 19892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد محمد عصام محمود -  57

  الجمل بدوى محمد الجواد عبد محمد بملك نبهان ابو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السعيد الحى عبد حسن نشوى -  58

  الشامى محمد مصطفى السعود ابو محمد بملك نعمان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العظيم عبد عزت خالد -  59

  متولى الوهاب عبد محمد مرفت بملك جصفا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد حسن عيد السيد -  60

  الغرباوى على محمد احمد بملك الفرماوى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى هللا عبد حسن محمد عزه -  61

 هالل الرحمن عبد محسن صبحى بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد عامر رفعت ايمن -  62

  ابراهيم القادر عبد فوزيه بملك الجزيره ارض ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد الغنى عبد السيد احمد وحيد -  63

  الغنى عبد السيد احمد ورثه بملك المدابغ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الخزامى السيد اسماء -  64

  حسن السيد هالل فايز بملك الشهداء شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم حليم هللا عبد مينا -  65

 شبل الجوهرى رفعت بملك النيل جسر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدح السيد السعيد بكر ابو هبه -  66

 قدح السيد السعيد السيد خالد بملك محسن ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم عيد محمد -  67

  حلمى محمد منال بملك الفرماوى ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر العزب محمد صالح محمد -  68

 ابراهيم النبى عبد محمد بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 19904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد محمد اشجان -  69

 حسنين الجليل عبد احمد محمد بملك دقادوس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليمى حسن غريب فتحى محمد -  70

 اللطيف عبد سالمه هدى بملك عصب ابو شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد ابراهيم محمود عطيه منى -  71

 شاهين محمد سعديه بملك خالد ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 10200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم ابراهيم حافظ حمدى محمد -  72

  حموده محمد فوزيه الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عطيه محمود -  73

 عرفه عطيه هعطي محمد بملك الجديده اتميده مدرسه بجوار  المشروع مساكن الناحيه داير شارع 21 رقم عقار ،

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المعطى عبد الوهاب عبد عمرو -  74

 محمد المعطى عبد الوهاب عبد محمد بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عساكر على فاروق طارق محمد -  75

 عساكر على فاروق طارق بملك االشراف تفهنا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه متولى محمد بسيونى مصطفى -  76

 الشيخه متولى محمد بسيونى بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مأمون احمد سامى محمد مجدى -  77

 مصطفى الشحات محمد الحسينى مصطفى بملك عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيرى محمد الدسوقى الفتاح عبد السعيد -  78

 احمد الحميد عبد مجدى بملك بورسعيد شارع من متفرع االبراهيمى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على محمود امانى -  79

  دماص_ شومان احمد عطيه عطيه بشرى/ المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 19907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ماجد ابو مصطفى محمود -  80

 خليل ماجد ابو مصطفى سامح بملك اتميده ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 19917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد االء -  81

 الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد بملك هالل الشيخ كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 17844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد على برديس -  82

  اتميده_ على السعيد على برديس/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 19915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح الحميد عبد حسن السالم عبد عمرو -  83

 هللا عبد العظيم عبد عيد ياسر بملك رشاد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 19918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى هللا عبد محمد مدحت -  84

 الجندى هللا عبد محمد مدحت محمد بملك اتميده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 19916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد السيد سليمان محمد -  85

 العظيم عبد هللا عبد همت بملك النويهى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 11910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه احمد ابراهيم محمد الشافعى -  86

 بهيده كفر_ غاليه احمد ابراهيم محمد الشافعى الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 19914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر طلخان مصباحى محمد -  87

 منصور محمد محمود عزه بملك نبهان ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 19920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الرؤف عبد سامى -  88

  محمد الرؤف عبد سميره بملك جصفا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 19919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد احمد محمد الرؤف عبد السيد -  89

  احمد محمد الرؤف عبد سامى بملك جصفا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  90

 سمير بملك تادرس سليمان كفر بناحية الكائن و 2018/06/06 فى 1823 برقم المودع(  1) االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 سليمان رزق سعد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  91

 مطر داوود تادرس سليمان كفر بناحية الكائن و 2019/04/30 فى 1301 برقم المودع(  2) االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 سليمان رزق سعد سمير بملك



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات يرتأج و للنقل مينا -  92

 سمير بملك تادرس سليمان كفر بناحية الكائن و 2018/06/06 فى 1823 برقم المودع(  1) االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 سليمان رزق سعد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات تأجير و للنقل مينا -  93

 مطر داوود تادرس سليمان كفر بناحية الكائن و 2019/04/30 فى 1301 برقم المودع(  2) االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 سليمان رزق سعد سمير بملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  94

 سمير بملك تادرس سليمان كفر بناحية الكائن و 2018/06/06 فى 1823 برقم المودع(  1) االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 سليمان رزق سعد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 13113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  95

 مطر داوود تادرس سليمان كفر بناحية الكائن و 2019/04/30 فى 1301 برقم المودع(  2) االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير

 سليمان رزق سعد سمير بملك

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 19923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمود الرحمن عبد محمود محمد -  96

 خاطر محمود الرحمن عبد محمود بملك المعاهده ش_ اوليله ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 19924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى العزيز عبد محمد ابراهيم العظيم عبد -  97

 الهنداوى العزيز عبد محمد ابراهيم بملك دماص ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 19922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعال حسن الشوادفى حسانين محمد -  98

 عباس احمد محمد حنان بملك بشال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 19681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نحسا المغاورى العال ابو احمد تامر -  99

  اتميده  - قشطه السميع عبد الحميد عبد اسماعيل الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 19927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم البربرى محمد ياسر -  100

  الفواخرى عطيه محمد السعيد بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 19925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى محمود السيد محمد -  101

 محمد متولى محمود السيد بملك سالم ابو برج امام المعاهده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 19926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حليقه هللا عبد خليل حسنى -  102

 يوسف فهيم الششتاوى مصطفى هدايه بملك بشال ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 19928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد عوض محمد حمدى -  103

 سالم الحليم عبد عوض محمد بملك المرغنى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكش محمد انور سعد -  104

  القوى عبد العزيز عبد امل بملك المعصره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 9646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالوس احمد ابراهيم احمد سيد ايمن -  105

  جالوس عزبه_ جالوس احمد ابراهيم احمد سيد والسعيد جوده الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف الطنطاوى عطيه رضا رضا -  106

 متولى عبده اللطيف عبد حسين بملك المحلى المجلس بجوار 6 عقار بشال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع محمود رشاد محمود محمود -  107

  سبع محمود رشاد محمود بملك دماص ،   :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

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السعيد مصطفى السيد على -  108

  فويله محمد ابراهيم فاروق ملك نوال شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصادق شوقى اسامه -  109

  يعقوب محمد حمدى النبى عبد بملك ناجى ميت ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 19933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى زيد ابو الحميد عبد احمد هانى -  110

 شبانه حسن الفتاح عبد ايمن بملك سنتماى ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان القوى عبد منير احمد -  111

  عزقول مصطفى السيد بملك المستشارين ارض المسجد شارع1 رقم عقار غمر ميت بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشوش مصلحى محمد مجدى -  112

 عشوش مصلحى محمد فاطمه بملك االتوبيس جراج خلف الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى خليل محمد رضا محمد -  113

 جبر احمد محمد احمد بملك دماص سنفا طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ميخائيل جرجس سمير مينا -  114

 الحرايرى ميخائيل جرجس سمير بملك مطر داود كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان القوى عبد منير احمد -  115

 عزقول مصطفى السيد بملك المستشارين ارض المسجد شارع1 رقم عقار غمر ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 10604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريل السيد على محمد ياسر -  116

 سريل السيد على محمد ياسر بملك الدماصى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 19940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى ياقوت طه هبه -  117

  مرزوق السيد على ملكب فكرى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 19938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر عطيه محمد مصطفى هند -  118

 تمام محمد محمد محمد بملك العزيز عبد بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 19925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى محمود السيد محمد -  119

 عقرب عباس مصطفى صالح/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 19941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيشه ابو محمد السعيد ابراهيم عبير -  120

  سنجاب السيد محمد عمرو بملك محسن ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 8710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عطيه سامى جورج -  121

  اوليله_ رزق عطيه سامى جورج الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 14523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنون ابراهيم سعد السيد نهى -  122

  عوض محمد اسالم بملك البكرى شفيق مع حامد محمد ش- غمر ميت بالعنوان اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 19939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضالى محمد احمد السيد احمد -  123

 ابراهيم التهامى التهامى على بملك يعيش ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 14523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنون ابراهيم سعد السيد نهى -  124

  عوض محمد اسالم بملك البكرى شفيق مع حامد محمد ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 14523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنون ابراهيم سعد السيد نهى -  125

  الزنون ابراهيم سعد السيد بملك االسماعيليه ش بالعنوان رئيسى محل له المذكور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 19942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السميع عبد السعيد عاصم -  126

 الحنفى اسماعيل السميع عبد السعيد بملك اوليله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 19948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد امين محمد احمد -  127

 حسين محمود ينحس بملك المعصره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 7570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اماره ابراهيم الغنى عبد لطفى محمد -  128

 الشهابى على محمد فاطمه/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 19947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس حسن محمد منى -  129

 حافظ القادر عبد جوده بملك العسكريه الثانويه مدرسه من البنا حسن شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 19946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاو المتولى طارق ساره -  130

  الحلو نصر محمد جهاد بملك اتميده ،:   الـتأشير

 تم 20191126 تاريخ وفي 19944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس الحميد عبد المعطى عبد الحميد عبد هشام -  131

  فارس المعطى عبد الحميد عبد المرحوم ورثه بملك النور كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 1447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد محمد الدين سعد احمد -  132

 حنفى على احمد بملك 2019/9/1 من اعبارا الجيزه محافظه المهندسين السودان شارع 337 بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 الجيزه غرفة 80657 برقم قيد - محروس

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 19945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشاقه السيد حافظ عادل وائل -  133

 مشاقه السيد حافظ عادل وائل بملك المكرمه مكه ش من قمباز الشهيد ش ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191126 تاريخ وفي 19943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغير لحساب العمال ونقل للرحالت شحته مكتب -  134

  عليوه محمد حسن عليوه ابو حسن بملك اوليله ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد العليم عبد محمد سامى -  135

 شومان عطيه بشرى بملك دماص ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 14438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويله على فاروق سامح -  136

 هللا عبد جرجس عزت بملك بورسعيد شارع 38 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 12878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو السيد محمد المجيد عبد محمد -  137

 الجوهرى المقصود عبد حلمى ياسر بملك الحاجبى ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق صادق صموئيل ابرام -  138

  رزق صادق صموائيل بملك يوسف ابراهيم كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 7823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبده السيد الدين سعد صباح -  139

  غنيمى ابراهيم الدين ضياء/  الى المالك اسم تعديل تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فرج السيد محمد -  140

 عوض فرج السيد وعبير رانيا بملك دقادوس الكومى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام هللا جاب فتحى ابراهيم منار -  141

  حسن بيومى عبده جمال جمال بملك بدر عزبه الشرقى البر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 12878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو السيد محمد المجيد عبد محمد -  142

 الجوهرى المقصود عبد حلمى ياسر بملك الحاجبى بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برق حسين حسن الخالق عبد وحيد -  143

 الغفار عبد احمد السباعى نجوى بملك زعبل عزبه الشرقى البر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد محمد سعيد العظيم عبد عمرو -  144

  محمد سعيد العظيم عبد محمد بملك الكبرى صهرجت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 19954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العليم عبد نبيل باسم -  145

  مصطفى محمد العليم عبد نبيل بملك دقادوس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 14438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويله على فاروق سامح -  146

 هللا عبد جرجس عزت بملك بورسعيد شارع 38 بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ فيو 15493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عليوه رشاد وليد -  147

  النعيم كفر_ على حسن احمد محمد الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 19960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه ابراهيم الحسانين طلعت ناهد -  148

  يوسف احمد المجيد عبد المجيد عبد بملك المهر كفر ش النور كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 13356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج العوضى حسين صباح -  149

 االعوج هللا عوض الحسانين محمد هللا عبد بملك اتميده بالعنوان اخر رئسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 13356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج العوضى حسين صباح -  150

 االعوج هللا عوض الحسانين محمد هللا عبد بملك اتميده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 13356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج العوضى حسين صباح -  151

 االعوج هللا عوض الحسانين محمد هللا عبد بملك اتميده بالعنوان رئيسى محل لها المذكوره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 1447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد محمد الدين سعد احمد -  152

 غمر ميت - حسنين علي الرحمن عبد فاطمه/ بملك سامي ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 19957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رمضان محمد فاطمه -  153

  الفواخرى رمضان احمد محمد بملك سرنجا كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 19959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السالم عبد عطا خالد -  154

 عيش عطيه حسن حمزه بملك القرشى ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 19961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيره محجوب احمد سيد حمدى -  155

 محجوب احمد سيد بملك بشالوش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 19962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد احمدى عزه -  156

 الديك رمضان محمد كامل بملك اتميده ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 19958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قليمه العزيز عبد متولى حمدى محمد -  157

 متولى حمدى نشوى بملك المعصره ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 19794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسينى سليم ساهر -  1

 مواشى تربيه حظيره/  الى النشاط تعديل تم

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 19826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد البديع عبد العزيز عبد محمود -  2

 مواشى تربيه حظيره/  الى النشاط تعديل تم:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 15331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان شاكر محمد -  3

 ماركت سوبر الى النشاط مسمى تعديل

,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 18056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان العنين ابو محمد محمود محمد -  4

 وتوريدات نقل مقاوالت مكتب الى النشاط مسمى تعديل تم:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 19157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد احمد محمد الجليل محمدعبد وليد -  5

 2017/06/15/  ليصبح النشاط بدايه تاريخ تعديل تم:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 18093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على السيد مصطفى السيد -  6

 كوالين معادن تشكيل الى النشاط مسمى تعديل تم:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 13246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عطيه الفتاح عبد صالح حسن -  7

 ستائر وتصنيع وركن انتريهات تنجيد ورشه/ الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 18689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد متولى السيد -  8

 وتصديره الكرتون صناعه  الى النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 15054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى حسن ابراهيم عطيه محمد -  9

 تصدير مكتب على النشاط قصر تم:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات ابراهيم احمد السيد مسعد محمد -  10

 2019/10/01 من اعتبارا مستهلكه معدنيه زيوت تكرير و شحومات صناعة نشاط اضافة تم:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 9763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف هللا عوض جرجس هانى -  11

 الغير لحساب عمال نقل رحالت مكتب الى النشاط مسمى تعديل تم:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 8346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد احمد سعيد -  12

 2019/11/01 من اعتبارا(  6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا فيما)  تصدير و استيراد نشاط اضافه تم

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد ابراهيم احمد غاده -  13

 الغير لدى والمكمالت المستحضرات تصنيع/نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 11910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غاليه احمد ابراهيم محمد الشافعى -  14

 اعالف ومدشه حبوب تجاره/ الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 13113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  15

 خيوط زوى نسيج مصنع الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 13113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات تأجير و للنقل مينا -  16

 خيوط زوى نسيج مصنع الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 13113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان رزق سعد سمير مينا -  17

 خيوط زوى نسيج مصنع الى النشاط تعديل تم:  التأشير



 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,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 15827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد متولى كمال ايهاب -  18

 غذائيه ومكمالت تجميل ومستحضرات طبيه مستحضرات وتوزيع تجاره النشاط ليكون والتصدير االستيراد نشاط حذف:  التأشير

 الغير لدى وتصنيعها والبيطريه الطبيه المستلزمات لتجاره ومكتب

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان القوى عبد منير احمد -  19

 2015/12/26النشاط بدايه تعديل_ وبويات حدايد وتوزيع تجاره الى للرئيسى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 15827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد متولى كمال ايهاب -  20

 لدى وتصنيعها الغذائيه والمكمالت البيطريه االدويه وتجاره والتجميل الطبيه للمستحضرات علمى مكتب الى النشاط تعديل:  التأشير

 الغير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 8026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبايك السيد حامد علي محمد -  21

 2019/9/1 من اعتبارا واعالف حبوب تجاره الى النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 9554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد محمد هللا عبد -  22

 المعدنيه الصناعات تجاره الى النشاط تعديل تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب الصباحى فتوح ايمن -  23

 2017/9/1الى النشاط بدايه تاريخ تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 14523   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، الزنون ابراهيم سعد السيد نهى -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 19892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد محمد عصام محمود -  2

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عطيه محمود -  3

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق صادق صموئيل ابرام -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمار احمد امين محمد فتحى محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 19875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سليمان سليمان سمر -  6

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 19923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمود الرحمن عبد محمود محمد -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 19940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى ياقوت طه هبه -  8

 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد عامر احمد عامر محمد -  9

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 19883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الدين شرف محمد فهمى محمد -  10

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنان عمر احمد على السيد الدين علم -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 19947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس حسن محمد منى -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السالم عبد عطا خالد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 19929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكش محمد انور سعد -  14

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المعطى عبد الوهاب عبد عمرو -  15

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح الحميد عبد حسن السالم عبد عمرو -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابدين عطيه الشحات عطيه -  17

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 19867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد العاطى عبد منتصر احمد -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 19932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصادق شوقى اسامه -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر العزب محمد صالح محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191126 تاريخ وفي 19944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس الحميد عبد المعطى عبد الحميد عبد هشام -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجوز محمد محمد محمد وليد -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد السيد السيد محمد هللا عبد -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد حسن عيد السيد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم عيد محمد -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 19868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد العاطى عبد يحى -  26

 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

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 12878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو السيد محمد المجيد عبد محمد -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر طلخان مصباحى محمد -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد محمد اشجان -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 19869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربعه محمود محمود السيد محمود -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حالوه منصور راغب السيد ياسر -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد فهمى محمد -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برق حسين حسن الخالق عبد وحيد -  33

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 19933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى زيد ابو الحميد عبد احمد هانى -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20191126 تاريخ وفي 19943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغير لحساب العمال ونقل للرحالت شحته مكتب -  35

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 19934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبع محمود رشاد محمود محمود -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 19920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الرؤف عبد سامى -  37

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجينه عوض الحليم عبد ثروت شامل -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 19927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم البربرى محمد ياسر -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيره محجوب احمد سيد حمدى -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمه ابو منصور المتولى منصور -  41

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 14445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناره الحسانين محمد محمد محمد خالد -  42

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم  المنعم عبد متولى على وفاء -  43

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد ابراهيم محمود عطيه منى -  44

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 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 تم20191127 تاريخ وفي 14438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويله على فاروق سامح -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ميخائيل جرجس سمير مينا -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العظيم عبد عزت خالد -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ماجد ابو مصطفى محمود -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الخزامى السيد اسماء -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 19871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكى النبى عبد عزه -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 19872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف جالل محمد -  51

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى هللا عبد محمد مدحت -  52

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليمى حسن غريب فتحى محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فرج السيد محمد -  54

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السعيد الحى عبد حسن نشوى -  55

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان القوى عبد منير احمد -  56

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 19945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشاقه السيد حافظ عادل وائل -  57

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 19942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السميع عبد السعيد عاصم -  58

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19952   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد العليم عبد محمد سامى -  59

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى عبده ابراهيم احمد محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مأمون احمد سامى محمد مجدى -  61

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى هللا عبد حسن محمد عزه -  62

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم حليم هللا عبد مينا -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 19928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد عوض محمد حمدى -  64

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشوش مصلحى محمد مجدى -  65

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 19873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان مصطفى سعد الخير ابو مصطفى -  66

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 19874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد العزيز عبد احمد محمد احمد -  67

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 19926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حليقه هللا عبد خليل حسنى -  68

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه ابراهيم الحسانين طلعت ناهد -  69

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 19866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عنانى محمد العظيم عبد حازم -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد احمدى عزه -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العليم عبد نبيل باسم -  72

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 19939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضالى محمد احمد السيد احمد -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشحات شكرى مدحت -  74

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخه متولى محمد بسيونى مصطفى -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد الغنى عبد السيد احمد وحيد -  76

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد محمد سعيد العظيم عبد عمرو -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 19919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد احمد محمد الرؤف عبد السيد -  78

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات الراعى مؤسسه -  79

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 19941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيشه ابو محمد السعيد ابراهيم عبير -  80

 خاص: التأشير وصف, 



 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

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 19890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القمصان ابو حافظ السيد مصطفى محمد -  81

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 19946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاو المتولى طارق ساره -  82

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيرى محمد الدسوقى الفتاح عبد السعيد -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد عامر رفعت ايمن -  84

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 19911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عساكر على فاروق طارق محمد -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 19948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد امين محمد احمد -  86

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد احمد محمد كريم -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى خليل محمد رضا محمد -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 13356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج العوضى حسين صباح -  89

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو عطيه محمد عطيه ايهاب -  90

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 19925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى محمود السيد محمد -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 19882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد احمد السيد -  92

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رمضان محمد فاطمه -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد السيد سليمان محمد -  94

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 19958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قليمه العزيز عبد متولى حمدى محمد -  95

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 19931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السعيد مصطفى السيد على -  96

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 19917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد االء -  97

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 19870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف على احمد يوسف محمد -  98

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 17641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم حسن على عاصم -  99

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 19930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف الطنطاوى عطيه رضا رضا -  100

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 19938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر عطيه محمد مصطفى هند -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 19922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعال حسن الشوادفى حسانين محمد -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 19878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض يوسف جرجس وجدى مينا -  103

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20191119 تاريخ وفي 19924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى العزيز عبد محمد ابراهيم العظيم عبد -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 19951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام هللا جاب فتحى ابراهيم منار -  105

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 19862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد رسالن صالح محمد باهر -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 19894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قدح السيد السعيد بكر ابو هبه -  107

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 19876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفان احمد محمد صالح محمد -  108

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الغذائيه المواد لتعبئه والصالحيه الملوكى: الى 10103 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  1

 على نور/  الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 8449 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  يختار فى  ،  -  2

   نور

 فيجن الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 9766 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  3

   سيرفس لوجيستك



 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

   بحيرى عطيه حمدى محمد: الى 15269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  4

   الند فوود الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 15054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  5

   الند فوود لتكون التجاريه السمه تعديل تم: الى 15054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  6

   الند فوود لتكون التجاريه السمه تعديل تم: الى 15054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  7

 للنقل العالميه الى التجاريه السمه تعديل تم: الى 8346 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  8

   العموميه التوريدات و التصدير و االستيراد و

   سليمان رزق سعد سمير مينا: الى 13113 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  9

   الفارس/ لتكون التجاريه السمه تعديل: الى 11598 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  10

 تك سمارت/ تجاريه سمه اضافه: الى 12908 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  11

   االلمانيه

   العربيه: الى 7036 برقم المقيدة الشركة سما بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  12

   العربيه: الى 7036 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتصدير لالستيراد كواليتى توب: الى 19129 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  14

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 18768   برقم    20191114:  تاريخ ،   يونس سليم كامل سامى -  1

 10876   برقم    20191114:  تاريخ ،   المجيد عبد عنانى المجيد عبد خالد -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   4232:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها عطيه محمد اميره شركة   - 1

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   10305:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عوض فريد فكرى فادى   - 2

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل

 تم   20191119 تاريخ وفى ،   16824:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و عوض فريد فكرى فادى شركه   - 3

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو

   20191125 تاريخ وفى ،   6475:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتة الشافعي اسماعيل محمود طاهر شركة   - 4

 الشركه لحل القيد محو تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 18848، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و النعمانى كامل محمد حامد شركه -  1

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

(  شركاه و البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح)  التصدير و االستيراد و المعادن تشغيل و لتجاره البغدادى اوالد شركه -  2

 المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 17223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح

 شركاه و البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح حسين) التصدير و االستيراد و المعادن تشغيل و لتجاره البغدادى اوالد شركه -  3

 رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191114،   تاريخ وفي 17223، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( 

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 12958    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و محفوظ احمد محمد احمد -  1

 المولى جاد حسن احمد بملك الجديده الصالحيه المصطفى عزبه بالعنوان فرع افتتاح تم ،   :الـتأشير وصف, 



 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

 تاريخ وفي 17353    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و دنيا ابراهيم محمود عزت احمد محمد شركه -  2

 الصديق بكر ابو مجمع رمضان من العاشر مدينه بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128

 15 مكرر 17 و 17 رقم االولى الصناعيه المنطقه الصغيره للصناعات

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، الزراعيه المبيدات و االسمده تجاره/  الى الشركه غرض تعديل تم  تضامن شركة ، شريكه و محفوظ احمد محمد احمد -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 12958   برقم قيدها سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البغدادى اوالد شركه: الى 17223 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191114:  تاريخ فى  ،  -  1

 ( شركاه و البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح حسين) التصدير و االستيراد و المعادن تشغيل و لتجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حقوقه كافه استالم بعد ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح -  1

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ،

 كافه استالم بعد ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح حسين -  2

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ، حقوقه



 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

 حقوقه كافه استالم بعد ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح -  3

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ،

 كافه استالم بعد ادارتها و الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح حسين -  4

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ، حقوقه

 متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده مابراهي صالح -  5

 فى الحق له و لحسابها و الشركه باسم الرهن و االقتراض حق له و منفردا الشريك لهذا جعله و التوقيع و االداره بند تعديل و

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ، البنوك و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات جميع امام التعامل

 شريك الى موصى شريك من صفته تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح حسين -  6

 الحق له و لحسابها و الشركه باسم الرهن و االقتراض حق له و منفردا الشريك لهذا جعله و التوقيع و االداره بند تعديل و متضامن

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ، البنوك و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات جميع امام التعامل فى

 متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح -  7

 فى الحق له و لحسابها و الشركه باسم الرهن و االقتراض حق له و منفردا الشريك لهذا جعله و التوقيع و االداره بند تعديل و

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ، البنوك و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات جميع امام التعامل

 شريك الى موصى شريك من صفته تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البغدادى حموده حموده ابراهيم صالح حسين -  8

 الحق له و لحسابها و الشركه باسم الرهن و االقتراض حق له و منفردا الشريك لهذا جعله و التوقيع و االداره بند تعديل و متضامن

 17223   برقم    20191114:  تاريخ ، البنوك و حكوميه الغير و الحكوميه الجهات جميع امام التعامل فى

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20191112:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه عوض فريد فكرى فادى -  1

10305 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4776   برقم    20191103:  تاريخ ، 3034  2020/11/12 حتى سارى  الدين نور احمد محمد السيد -  1

 13547   برقم    20191103:  تاريخ ، 3032  2024/8/6 حتى سارى  عامر هندى محمد على احمد -  2

 9824   برقم    20191103:  تاريخ ، 3022  2018/6/11 حتى سارى  صبحه سعيد الشحات حمدى احمد -  3



 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

 9824   برقم    20191103:  تاريخ ، 3023  2023/6/11 حتى سارى  صبحه سعيد الشحات حمدى احمد -  4

 12929   برقم    20191103:  تاريخ ، 3026  2023/8/21 حتى سارى  بدر عمر لطفى عمر خالد -  5

 11801   برقم    20191104:  تاريخ ، 3045  2021/10/9حتى سارى  عرفه محمد متولى محمد -  6

 10103   برقم    20191104:  تاريخ ، 3049  2024/1/11 حتى سارى  ابراهيم طه مأمون سامى -  7

 12769   برقم    20191105:  تاريخ ، 3061  2023/5/7 حتى سارى  النجار خليل محمد ابراهيم محمد -  8

 13613   برقم    20191105:  تاريخ ، 3065  2024/9/7 حتى سارى  الكيال العظيم عبد الحميد عبد احمد محمد -  9

 12658   برقم    20191105:  تاريخ ، 3053  2023/3/11 حتى سارى  نمر عطيه حسين محمد شيماء -  10

 12409   برقم    20191105:  تاريخ ، 3059  2022/10/22 حتى سارى  سالمه هللا عبد محمود احمد -  11

 8674   برقم    20191106:  تاريخ ، 3079  2022/12/20 حتى سارى  النمر مصطفى محمد مصطفى -  12

   برقم    20191106:  تاريخ ، 3072  2023/9/3 حتى سارى  عطوه متولى المحسن عبد امين المحسن عبد محمد -  13

12945 

 2851   برقم    20191106:  تاريخ ، 3074  2024/5/15 حتى سارى  يسن محمد احمد جوده منال -  14

 4414   برقم    20191107:  تاريخ ، 3081  2010/7/15 حتى سارى  سليمان محمد ابراهيم صالح -  15

 4414   برقم    20191107:  تاريخ ، 3082  2015/7/15 حتى سارى  سليمان محمد ابراهيم صالح -  16

 4414   برقم    20191107:  تاريخ ، 3083  2020/7/15 حتى سارى  سليمان محمد ابراهيم صالح -  17

 13396   برقم    20191107:  تاريخ ، 3086  2024/5/12 حتى سارى  تمام محمد محمد محمد عصام -  18

 12846   برقم    20191107:  تاريخ ، 3095  2023/6/11 حتى سارى  بدر عمر عيسى محمود السعيد -  19

 9435   برقم    20191111:  تاريخ ، 3107  2017/8/30 حتى سارى  الوهاب عبد مهدى الوهاب عبد جهناز -  20

 9435   برقم    20191111:  تاريخ ، 3108  2022/8/30 حتى سارى  الوهاب عبد مهدى الوهاب عبد جهناز -  21

 10591   برقم    20191111:  تاريخ ، 3106  2024/11/8 حتى سارى  التصدير و لالستيراد حجاره ابو مؤسسة -  22

 10591   برقم    20191111:  تاريخ ، 3106  2024/11/8 حتى سارى  حجاره ابو احمد العال عبد وحيد الدين حسام -  23

 10591   برقم    20191111:  تاريخ ، 3106  2024/11/8 حتى سارى  المعمار ادوات لتجارة حجاره ابو -  24

 9695   برقم    20191111:  تاريخ ، 3103  2023/3/11 حتى سارى  شراب احمد سيد محمود رابحه -  25

 1701   برقم    20191111:  تاريخ ، 3111  2018/11/1 حتى سارى  المهدى محمد عبده ياسر -  26

 1701   برقم    20191111:  تاريخ ، 3112  2023/11/1 حتى سارى  المهدى محمد عبده ياسر -  27

 4104   برقم    20191111:  تاريخ ، 3104  2024/12/7 حتى سارى  الجوهرى على احمد حمدى -  28

 10569   برقم    20191111:  تاريخ ، 3101  2024/10/26 حتى سارى  عماره محمد محمد محمود احمد -  29

 10638   برقم    20191111:  تاريخ ، 3105  2024/12/8 حتى سارى  جليله همام محمد همام محمد -  30

 7735   برقم    20191112:  تاريخ ، 3117  2020/01/12 حتى سارى  االلفى محمد العزيز عبد محمد -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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