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أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مواشى حظيرة عن 110511 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين فايد عادل اسالم -  1

حسين فايد عادل/بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ،  

 بيع عن 110504 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى محمد ياسر -  2

مصطفى محمد مصطفى صالح/بملك الواسطى:  بجهة ، سيارات اكسسوار  

 بجهة ، بقالة محل عن 110121 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد وهيب جاد مريم -  3

بخيت عبدالمالك سعد/ بملك المسلم االمام شارع عبدالاله نزلة:   

 بلدى مخبز عن 110120 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج سليمان حسن سلوى -  4

سليمان على صفوت/بملك العونة:  بجهة ، الى نصف  

 حظيرة عن 110522 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم ثابت عطا مديحه -  5

سيد محمد على محمد/ بملك قبلى المندرة:  بجهة ، المواشى لتربيه  

 مواشى حظيره عن 110522 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج احمد محمد اميمه -  6

عبدالناصر محمود عبداهلل/ بملك جمريس:  بجهة ،  

 احذيه ورشه عن 110513 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين كمال سامى -  7

عبدالحميد عيد مصطفى محمد/بملك والصناعه التجاره شارع االكراد زيد بنى:  بجهة ،  

 مكتب عن 110500 برقم 25255422 فى قيد ، 2055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على منصور محمد محمد سيد -  8

منصور محمد سيد محمد/ بملك الفيما:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 مكتب عن 110500 برقم 25255422 فى قيد ، 2055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على منصور محمد محمد سيد -  9

 ارهونج وبياض وردم وحفر ومسلحات مبانى مقاوالت مكتب استغالل نشاط عن بملكه الفيما:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت

40102 برقم ومقيد 2512/1/10 فى واغلق 1010/0/0 فى افتتح متكامله ىواعمال وحداده  

 تجاره عن 110151 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد زكريا محمد -  10

على نافع سيد/بملك الدين جمال شارع ديروط بندر:  بجهة ، بالتجزئه والمنسوجات االقمشه  

 بقاله عن 110512 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالرازق محمود تحيه -  11

حسن طه محمد كامل/ بملك بصره:  بجهة ، بالقطاعى  

 نقل مكتب عن 110502 برقم 25255422 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنعيم سيد حسنى سيد -  12

حسنى عمادالدين محمد/ بملك الكومه القصور ام:  بجهة ، الغير سيارات على بضائع  

 مكتب عن 110152 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سيد رفاعى بهجت -  13

حسن عبدالمالك خيره/بملك الفتح مركز االكراد جزيرة االكراد زيد بنى:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 محل عن 110123 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه اسماعيل عطيه حميدو -  14

احمد مهران سعد عز/بملك الجنادلة دير:  بجهة ، بالقطاعى محمول اكسسوار بيع  

 شادر عن 110520 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالغنى عبدالباسط احمد -  15

عبدالغنى عبدالباسط سامى/ بملك البدارى سليم ساحل السريع الطريق:  بجهة ، بالجمله فاكهه بيع  
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 مكتب عن 110512 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبشى مقار جابر جميل -  16

حبشى مقار جابر/ بملك شو دير:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 مواد بيع عن 110122 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن رضوان احمد -  17

حسن رضوان سيد/بملك النوايله عزبه بصره:  بجهة ،( بقاله)غذائيه  

 عن 110132 برقم 25255435 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال شعبان عاشور عبدالناصر -  18

عاشور عبدالناصر احمد/ بملك الحواتكه:  بجهة ، الماشية لتربية حظيرة  

 عن 110124 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى عبدالبارى صابر عبدالبارى -  19

فرغلى محمد فرغلى عواطف/بملك قبلى المشايعة:  بجهة ، بقالة  

 حظيره عن 110521 برقم 54222525 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج ابراهيم محمد سيد -  20

فرغلى خالد عصام/بملك قبلى المندرة:  بجهة ، مواشى  

 تصليح عن 110525 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندى زكى وليم جوزيف -  21

عبدالواحد بكر سالمه محمود/بملك الميثاق شارع القوصيه بندر:  بجهة ، وفضه ذهب  

 محل عن 110500 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل رفاعى رفعت محمود -  22

حسن على محمد على/  بملك - يوليو 23 شارع - سليم ساحل بندر:  بجهة ، جاهزه مالبس بيع  

:  بجهة ، بقاله عن 110524 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد عصام ايه -  23

عبده صالح محمد بدريه/بملك الكتاكيت معمل شارع الوليديه  

 ، بقاله عن 110522 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمام ابوالسعود خلف حسين -  24

حسن محمد حسن على/ بملك عبدالاله نزلة:  بجهة  

 بيع محل عن 110112 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف وديع فتحى اشرف -  25

مهنى عفت وشنوده مهنى عفت مايكل/بملك راغب يسرى شارع التجاريين برج(31) رقم عقار:  بجهة ، جاهزه مالبس  

 حظيره عن 110514 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل وهيب يوسف مجدى -  26

ميخائيل وهيب يوسف مجدى/ بملك العزية:  بجهة ، مواشى  

:  بجهة ، بقاله عن 110110 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جيد باشا اسرائيل حنا -  27

حنا جيد باشا اسرائيل/بملك تاسا دير  

 مكتب عن 110512 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن احمد عبداهلل -  28

فولى سيد سعد عيون/بملك الحبالصة:  بجهة ، عامه مقاوالت  

 حظيرة عن 110112 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبداللطيف محمد ربيع -  29

محمد عبداللطيف محمود/بملك شقير بنى:  بجهة ، مواشى  

 عن 110154 برقم 25255422 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح احمد عبدالعزيز جمال -  30

صالح احمد عبدالعزيز/بملك غرب:  بجهة ، غياراها وقطع تروسيكالت معرض  

 مكتب عن 110131 برقم 25255421 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد عبدالحميد صفاء -  31

عمر طه محمد صبرى/بملك العربيه الوحده شارع الواسطى:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 حظيرة عن 110520 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حريز احمد محمد مصطفى -  32

احمد محمد مصطفى اسالم/بملك قره بنى:  بجهة ، مواشى  
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 عن 110521 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالحفيظ عبدالجواد ممدوح -  33

عبدالحفيظ سيد عفاف/بملك قره بنى:  بجهة ، مواشى حظيره  

 حظيره عن 110501 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين متولى حفظى عصام -  34

متولى حفظى عمران/بملك جحدم:  بجهة ، مواشى  

 حظيره عن 110115 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاداهلل اسطفانوس لطيف مينا -  35

عطااهلل جميل ساميه/ بملك العزية:  بجهة ، مواشى  

 عن 110521 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنى عبدالحليم عبدالرؤوف مروه -  36

عبدالموجود عبداهلل اسامه/بملك الرئيسى شارع المناشى:  بجهة ، حضانه  

 عن 110110 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حسانين عبدالقادر احمد -  37

حسانين عبدالقادر رفاعى/بملك سويفى الشيخ عزبة الفيما:  بجهة ، المواشى لتربيه حظيرة  

 حظيره عن 110503 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالقادر صابر والء -  38

عبدالعاطى سعد رجب/بملك العزية:  بجهة ، مواشى  

 قطع بيع عن 110130 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جعفر محمد عبدالكريم -  39

جعفر محمد عبدالكريم/ بملك عبدالدايم على الشيخ بجوار عبدالوارث شارع:  بجهة ، سيارات غيار  

 عن 151223 برقم 25255421 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دردير عبدالحميد صالح مصطفى -  40

 تبمك ونشاطه عبدالرحيم محمود/  بملك االتوبيس موقف امام االلفى شارع السادات حى بناحيه محل له:  بجهة ، محمول خدمات

عاديه صلبه مخلفات توريد  

 عن 151223 برقم 25255421 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دردير عبدالحميد صالح مصطفى -  41

بشاى جنا شاكر عاطف/  بملك(سابقا) الجيش ثروت عبدالحق شارع 23:  بجهة ، محمول خدمات  

 تعبئه عن 110522 برقم 25255423 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن فرغلى عبدالغنى اسالم -  42

حسن فرغلى عبدالغنى محمد/بملك الحديد السكه غرب قبلى المندرة:  بجهة ، غذائيه مواد  

 عن 110503 برقم 25255414 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم عبدالبصير رجب دعاء -  43

عبدالمتجلى محمود فتحى ابراهيم/ بملك عبدالواحد شارع:  بجهة ،( بقاله) غذائيه مواد بيع  

 ، مكتبه عن 110502 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك مقار تقاوى حسنى -  44

تاوضروس ذكرى كميله/ بملك خشبة جامع خلف ابراهيم مصطفى شارع 40:  بجهة  

 حظيرة عن 110111 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه احمد عبدالعظيم احمد -  45

شوقى نسيم رائد/بملك رافع بنى:  بجهة ، مواشى  

 عن 110521 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمود عبدالرحمن محمد -  46

فراج كريم قطب عثمان/بملك الحديد السكه برج الجيش شارع قلته شركه:  بجهة ، عام مطعم  

 عن 110125 برقم 25255421 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحافظ محمد محمد هشام -  47

عبدالحافظ محمد محمد/بملك الشرقية المعابدة:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت مكتب  

 حظيرة عن 110120 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود احمد محمود -  48

قوشتى على موسى عبداهلل/بملك البوره قريه منقباد:  بجهة ، مواشى  

 حظيرة عن 110501 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم سيد عبده رضى -  49

دردير على عبدالباقى احمد/ بملك الشرقية الحوطا:  بجهة ، مواشى  
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 حظيره عن 110520 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ترزى فخرى كريم -  50

محمد ترزى فخرى/بملك اهلل عون الشيخ:  بجهة ، مواشى  

 حظيرة عن 110510 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض غانم عبدالسالم عالء -  51

غانم عبدالسالم حازم/بملك القوصية مركز الكببرى المنشاه:  بجهة ، مواشى  

 بيع محل عن 110504 برقم 25255414 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداهلل محمد خيرى محمد -  52

صديق اسعد هدى/  بملك المالح ترعه شارع:  بجهة ،( بقاله)غذائية مواد  

 حظيرة عن 110111 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  جورجى عزيز شكرى سحر -  53

جورجى صليب عشم زكريا/بملك عليج بنى:  بجهة ، مواشى  

 مكتب عن 110152 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفنى حامد الدين عالء محمد -  54

 كامل رفعت/كبمل سيد مصنع العمومى السبيل شارع:  بجهة ، الصيدليه والمستحضرات االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات توزيع

محمد جمعه  

 عن 110500 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالصبور صابر عبدالمالك -  55

احمد عبدالصبور صابر احمد/ بملك حيدر قصر:  بجهة ، دواجن مزرعة  

 شعر قص عن 110522 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب شاكر عزت رومانى -  56

فهمى صدقى شنوده/بملك المستشفى شارع من متفرع االيمان شارع 22:  بجهة ، وتجميل  

 مكتب عن 110515 برقم 25255422 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صديق احمد ايمان -  57

حسين سيد احمد محمد/بملك منقباد:  بجهة ، الغير سيارات على ونقل متكامله اعمال مقاوالت  

 توريد مكتب عن 110150 برقم 25255422 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد سعد حسن -  58

محمود احمد سعد محمود/بملك االكراد زيد بنى:  بجهة ، حديديه مصنوعات  

 بيع محل عن 110134 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر ادريس صالح جمال -  59

ينى صديق ماهر/ بملك الطفل رعاية شارع القوصية بندر:  بجهة ، الكمبيوتر فيماعدا كهربائية اجهزة  

 حبوب مدشه عن 110525 برقم 25255423 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر مهران محمد احمد -  60

عمر مهران محمد/ بملك الغربية الحوطا:  بجهة ،  

 حبوب مدشه عن 110525 برقم 25255423 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر مهران محمد احمد -  61

عمر مهران محمد/ بملك الغربية الحوطا:  بجهة ،  

 وبيع تجهيز عن 110520 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى بساده غبريال وائل -  62

قلته عطيه ايوب/ بملك الجيش شارع امتداد ثروت عبدالخالق شارع 21:  بجهة ، ماكوالت  

 عن 110151 برقم 25255422 فى قيد ، 1515550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بردينى يوسف عبدالرحمن عاطف -  63

يوسف عبدالرحمن عاطف/بملك االسالم كودية:  بجهة ، مواشى حظيره  

 حدايد عن 110150 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان سيد كامل ابراهيم -  64

اسماعيل عبدالناصر صالح حماده/ بملك الجالء شارع القوصيه بندر:  بجهة ، وبويات  

 وبيع تجهيز عن 110520 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى بساده غبريال وائل -  65

 بيعو تجهيز نشاط عن قلته عطيه ايوب ملك الجيش شارع امتداد ثروت عبدالخالق شارع 31 بناحيه محل له كان:  بجهة ، ماكوالت

154210 برقم ومقيد 2511/0/12 فى واغلق 2512/1/14 فى افتتح ماكوالت  

 مصنع عن 110510 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسيح فالمين نادى عماد -  66

عبدالمسيح فالمين نادى/بملك العزية:  بجهة ، جاهزه مالبس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 حدايد عن 110150 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان سيد كامل ابراهيم -  67

 فى واغلق 2551/15/13 فى افتتح مغلقه عبوات داخل اسمده بيع نشاط عن الدين محى محمد ملك بورسعيد ش:  بجهة ، وبويات

20323 برقم ومقيد 2550/2/0  

 توريد مكتب عن 110122 برقم 25255421 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جالل محمد سيد محمد -  68

على سيد محمد/بملك السبيل شارع 0 رقم ش:  بجهة ، الصيدليه والمستحضرات االدويه عدا فيما طبيه ومستلزمات منظفات  

 عن 110502 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالحميد محمود احمد -  69

مهدى بدران محمد/ بملك قرشى احمد شارع ديروط بندر:  بجهة ،( بقالة) غذائية مواد بيع محل  

 بيع عن 110523 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحميد مصطفى سعده -  70

سيد محمد سيد خليفه/بملك قبلى المندرة:  بجهة ، منظفات  

 عن 110502 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسيح ميخائيل بشاى صبحى -  71

ميخائيل بشاى ميخائيل/بملك العزيه:  بجهة ، مواشى حظيره  

 مكتب عن 110113 برقم 25255421 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوقفه عبدالمتجلى ابوقفه محمد -  72

عبداللطيف نادى سالمه/بملك عباس شارع من المتفرع الخرسانه شارع:  بجهة ، الحشرات مكافحه  

 مكتب عن 110122 برقم 25255421 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسن محمد محمود -  73

سيد فرغلى محمد صباح/بملك جحدم:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 عن 110502 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمسيح ميخائيل بشاى صبحى -  74

 فى افتتح سالمه حسن عبدالرحمن/بملك بالحمراء القناوى عبدالرحيم ش اسيوط بناحيه محل له كان:  بجهة ، مواشى حظيره

14021 برقم ومقيد 2513/2/12 فى واغلق 2552/11/25  

 محل عن 110152 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالهادى كمال محمود -  75

احمد على اشرف مصطفى/بملك العوامر عرب:  بجهة ،( بقاله)غذائيه مواد بيع  

 بيع محل عن 00543 برقم 25255422 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن محمود احمد -  76

على حسن محمود اوالد عصام و اشرف و حسن و سامى/  بملك الحرية شارع سليم ساحل بندر:  بجهة ،( بقالة) غذائية مواد  

 بيع محل عن 00543 برقم 25255422 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن محمود احمد -  77

 عصامو  حسن/ بملك الحرية شارع سليم ساحل بندر بناحية كائنة كائن اخر رئيسى محل له كان( 1 -أ: ) بجهة ،( بقالة) غذائية مواد

 برقم ومقيد2510 لسنه12405 برقم ومودع2551/15/22 فى الغذائيةافتتح تجارةالسلع ونشاطه على حسن محمود واشرف

عنه لالستغناء الغى وقد00543  

 بيع محل عن 00543 برقم 25255422 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن محمود احمد -  78

 نحس محمود سامى/ بملك الثانى الدور الحريه شارع سليم ساحل بندر بناحية كائن محل له( 1 -ب: ) بجهة ،( بقالة) غذائية مواد

2513 لسنه 1214 برقم ومودع 00543 برقم مقيد غذائية مواد وتوريد تجارية توكيالت مكتب/ ونشاطه على  

 محل عن 110502 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالمعز بكر ابتسام -  79

جاداهلل عبيد وجاداهلل جاداهلل عبيد فهمى/  بملك الجيش شارع - منفلوط بندر:  بجهة ، فاتوره مينى بيع  

 محل عن 110523 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم احمد رشدى محمد -  80

عبدالحليم احمد رشدى/ بملك قرار نزه:  بجهة ، بقاله  

 عن 110500 برقم 25255422 فى قيد ، 15555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالغنى زناتى اسماعيل -  81

محمود سيد صديق خالد/بملك الكالبوه شارع ابنوب بندر:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت مكتب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 حظيرة عن 110153 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمود احمد وليد -  82

موسى محمود احمد محمود/بملك الشغبة:  بجهة ، المواشى لتربيه  

 معرض عن 110135 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد فل مالكه اشرف -  83

اسحق مراد نعيم/بملك العزية:  بجهة ، سيارات  

 مكتب عن 110133 برقم 25255421 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد شنوده طلعت بيتر -  84

شنوده سعيد شنوده طلعت/بملك الزاوية:  بجهة ، متكامله اعمال مقاوالت  

 بيع محل عن 110522 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد على محمد ممدوح -  85

سيد على محمد/بملك كيالنى خلف عزبه القصير:  بجهة ،( الكمبيوتر عدا فيما) كهربائيه ادوات  

 مواد بيع محل عن 110524 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعد ربيع احمد -  86

خليفه عبداللطيف محمود/بملك منقباد:  بجهة ،( بقاله) غذائيه  

 حظيرة عن 110511 برقم 25255422 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد على عبدالناصر على -  87

حسن محسب ابراهيم خيرات/بملك بلوط:  بجهة ، المواشى لتربيه  

 عن 110114 برقم 25255421 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى عبدالحافظ فرغلى يحيى -  88

فرغلى عبدالحافظ فرغلى محمد/بملك العونة:  بجهة ، مواشى حظيرة  

 بلدى مخبز عن 110112 برقم 25255421 فى قيد ، 005550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد هالل يحى طارق -  89

احمد هالل يحى/بملك سالم الشيخ شارع ابنوب بندر:  بجهة ، الى نصف  

 بيع محل عن 110501 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو على لطفى هناء -  90

عبداهلل مصطفى وسعيد عبداهلل مصطفى اشرف/بملك جانوب نزالى:  بجهة ، اسمنت  

 بيع محل عن 110501 برقم 25255422 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو على لطفى هناء -  91

 فى واغلق 2510/2/12 فى افتتح اسمنت بيع محل نشاط عن عبداهلل مصطفى اشرف بملك/ جانوب نزالى:  بجهة ، اسمنت

113224 رقم تحت ومقيد 2525/2/2  

 مالبس بيع عن 110132 برقم 25255421 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهيم فؤاد فاروق ممدوح -  92

وديع جرجس وفيق/ بملك التجاريين برج راغب يسرى شارع:  بجهة ، جاهزة  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

ــــــــــــــــــــــ      

 

 ،قيدت 205550555   مالها ،رأس   ومنظفات تجميل مستحضرات محل  ،  شركة   وشركاؤها حسن احمد مصطفى قدريه -  1

االلى المخبز شارع - مبارك مدينه:  بجهة ، ومنظفات تجميل مستحضرات محل عن ، 110505 برقم 25255422 فى  

 فى ،قيدت 0555550555   مالها ،رأس   الى نصف بلدى مخبز  ،  شركة   وشركاه محرم محمد عبدالتواب حسام -  2

محرم محمد عبدالتواب حسام/  بملك - القصير دير:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز عن ، 110121 برقم 25255421  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السجل شطب/محو تم   25255413 تاريخ وفى ،   01320:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى سيد محمد رمضان   - 1

للنشاط وتركه عنه لالستغناء وذلك القيد الغاء تم   

 السجل شطب/محو تم   25255413 تاريخ وفى ،   151320:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد مصطفى ممدوح احمد   - 2

النشاط لترك القيد الغاء   

 تم  السجل شطب/محو تم   25255414 تاريخ وفى ،   151510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسين حسن محمد   - 3

النشاط لترك القيد الغاء \ 

 شطب/محو تم   25255414 تاريخ وفى ،   114521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد فؤاد سعودى سعيد   - 4

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

 تم   25255421 تاريخ وفى ،   151122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى عبدالحافظ محمد  عبدالحافظ   - 5

عنه واالستعناء لتركه2525 لسنه3422 رقم بالتاشير الفرع الغاء  السجل شطب/محو  

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   112110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالغنى عبدالرحمن عثمان محمد   - 6

النشاط ك لتر القيد الغاء تم  السجل  

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   151340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيحه سيداروس ناشد ساميه   - 7

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   24403:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شكرى حسنى مرزوق عبدالمنعم   - 8

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   10001:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مخائيل شحاته مخائيل عبدالمالك   - 9

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

 السجل شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   10543:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على ماهر محمود/ د   - 10

عنه واالستغناء لتركة 2525 لسنه 3420 رقم بالتاشير الفرع الغاء   

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   01302:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر حسن صالح هابى   - 11

2525 لسنه3423 رقم بالتاشير الفرع الغاء  السجل  

 تم  السجل شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   150222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا نصر حنا مريم   - 12

النشاط لترك القيد الغاء  

 تم   25255423 تاريخ وفى ،   112224:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالبارى صابر عبدالبارى اسراء   - 13

النشاط لترك القيد محو تم  السجل شطب/محو  

 تم   25255423 تاريخ وفى ،   115422:  برقم قيده سبق  ،  فرد جرتا  ،  مدنى عبدالمنعم الدين عصام سمر   - 14

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل شطب/محو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   153222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح ابراهيم حمدى محمود   - 15

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

 شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   113021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالرحيم على حاتم   - 16

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

 تم  السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   10112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي هاشم مقلد محمد   - 17

النشاط لترك القيد الغاء  

 تم   25255422 تاريخ وفى ،   21400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالحفيظ عبدالكريم اشرف   - 18

عنه واالستغناء النشاط لتركة 2525 لسنه 3014 رقم بالتاشير القيد الغاء تم  السجل شطب/محو  

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   151451:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصبح عمر محروس رمضان   - 19

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

  السجل شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   113204:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبداهلل ايمن احمد   - 20

النشاط لترك القيد الغاء تم  

 شطب/محو تم   25255421 تاريخ وفى ،   111225:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جورجى صليب عشم ذكريا   - 21

النشاط لترك القيد الغاء تم  السجل  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  52554502 ، تاريخ وفي  111222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان موسى عبدالرؤف مصطفى -  1

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  150511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد قفطان فواز حربى -  2

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  111014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابوعوف عبدالغنى اسامه -  3

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  01224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على محمد ناجح -  4

جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  114112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خله رشدى ميالد نسرين -  5

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255413 ، تاريخ وفي  00510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فراج كريم قطب عمر -  6

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255413 ، تاريخ وفي  151244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل يوسف عزمى نظمى -  7

جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255413 ، تاريخ وفي  02011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد امبابى محمود محمد -  8

جنيه  1255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  111222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر على عمر ناصر -  9

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، يختار وفي  111134 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالحفيظ احمد مصطفى -  10

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  151151 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهرى عباس احمد وليد -  11

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  110003 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس عبدالحميد محمد رانيا -  12

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  114211 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود احمد محمود على -  13

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  150101 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جالل كامل محمد ضاحى -  14

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  114230 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان راتب عثمان همت -  15

جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  00230 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد بكر احمد -  16

جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  112231 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد عيد مصطفى محمد -  17

جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  02245 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده محمد عثمان عبداهلل -  18

جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  222011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى عبدالباسط عبدالكريم محمود -  19

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،    

،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  110521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض فؤاد سليمان جاكلين -  20

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  151122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عبدالحافظ محمد عبدالحافظ -  21

جنيه  1055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال   

،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  112350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد سالمان عبدربه -  22

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  112232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالعاطى محمد احمد -  23

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255410 ، تاريخ وفي  22424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مبارك هاشم عبدالرجال -  24

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  112125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح متولى عبدربه اشرف -  25

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  112125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح متولى عبدربه اشرف -  26

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس ديلتع:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  10543 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على ماهر محمود/ د -  27

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  12050 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جادالرب اديب عياد هانى -  28

جنيه  1055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  20332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان الاله عبد سيد نشات -  29

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  111022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم فرغلى سعد منى -  30

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  150212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم ابراهيم رفعت محمود -  31

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  01020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى ضيف ابو اهلل خلف محمد -  32

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  110511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال فهمى فتحى نجالء -  33

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  11223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمالك حنين سناده اشرف -  34

جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  112434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سوريال حاضر ظريف امجد -  35

جنيه  3555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  114210 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى عبدالجواد عبدالسميع احمد -  36

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،    

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  20230 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد محمد الدين سراج -  37

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  112031 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد عبداهلل زينب -  38

جنيه  1055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  23041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمار سيد عمار احمد حسن -  39

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  152202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد حماده احمد -  40

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  112150 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا اسحق نصحي وفاء -  41

جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  155153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كراس سيف الفونس امير -  42

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  10150 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاشور مصطفي درويش -  43

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  23400 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوشتى عبدالعزيز محجوب -  44

جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  05014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زغلول حنا ابراهيم لبيب -  45

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  151212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسكندر صديق اميل شارل -  46

جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  112320 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود على مسعود اميره -  47

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  152041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على صابر اشرف جمال -  48

جنيه  3555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  112101 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش احمد درويش جعفر -  49

جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  113251 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد متولى كمال عماد -  50

جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  151121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين على حماد احمد -  51

جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  41511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان عبدالستار عبدالحكيم ناديه -  52

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  152222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلمان عبدالظاهر سيد شعبان -  53

جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  113030 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على احمد على حماده -  54

جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  25255435 ، تاريخ وفي  115323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصطفى عصام ماهينور -  55

جنيه  2255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 25255450 تاريخ وفي 111222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان موسى عبدالرؤف مصطفى -  1

سليمان موسى عبدالرؤف/ بملك حسين بنى ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  عنوانال تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 111300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ احمد صابر ايمن -  2

حافظ احمد صابر بملك قره بنى/  بجعله الملك صاحب و العنوان يعدل ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255413 تاريخ وفي 112322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد على -  3

احمد محمد محمد حسن/ بملك بجعله الملك صاحب يعدل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن حنان -  4

حسن على حسن حنان بملك قرة بنى  بجعلة العنوان يعدل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 110504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداهلل محمد خيرى محمد -  5

صديق اسعد هدى/  بملك المالح ترعه شارع ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 110503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالبصير رجب دعاء -  6

عبدالمتجلى محمود فتحى ابراهيم/ بملك عبدالواحد شارع ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 151122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحافظ محمد عبدالحافظ -  7

محمد طنطاوى احمد محمود/  بملك المالح ترعه شارع 30 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف   

،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 151122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحافظ محمد عبدالحافظ -  8

احمد محمد كيالنى حمدى/  بملك موشا ،:   الـتأشير وصف   

،  العنوان تعديل تم 25255410 تاريخ وفي 151122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحافظ محمد  عبدالحافظ -  9

احمد محمد كيالنى حمدى/ بملك - موشا ،:   الـتأشير وصف   

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 151122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحافظ محمد عبدالحافظ -  10

 محمد كيالنى حمدى/  بملك  موشا وعنوانه عنه واالستغناء لتركه 2525 لسنه 3321 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 احمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 10543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ماهر محمود/ د -  11

سليم احمد جالل/  بملك زيدان عبدالحكيم شارع - القوصية بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 10543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ماهر محمود/ د -  12

اهلل خلف عبداالمام احمد/  بملك زيد بنى - القوصية بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 10543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ماهر محمود/ د -  13

عنه واالستغناء لتركة 2550 لسنه 4141 برقم المودع القيد الغاء ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 151223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير عبدالحميد صالح مصطفى -  14

 توريد تبمك ونشاطه عبدالرحيم محمود/  بملك االتوبيس موقف امام االلفى شارع السادات حى بناحيه محل له ،:   الـتأشير وصف

عاديه صلبه مخلفات   

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 151223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير عبدالحميد صالح مصطفى -  15

بشاى جنا شاكر عاطف/  بملك(سابقا) الجيش ثروت عبدالحق شارع 23 ،:   الـتأشير وصف   

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالمعز بكر ابتسام -  16

جاداهلل عبيد وجاداهلل جاداهلل عبيد فهمى/  بملك الجيش شارع - منفلوط بندر ،:   الـتأشير وصف   

 فوص،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 10543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ماهر محمود/ د -  17

سليم احمد جالل/  بملك زيدان عبدالحكيم شارع - القوصية بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 10543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ماهر محمود/ د -  18

اهلل خلف عبداالمام احمد/  بملك زيد بنى - القوصية بندر ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 151223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير عبدالحميد صالح مصطفى -  19

 خدمات ونشاطه بشاى جنا شاكر عاطف/  بملك(سابقا) الجيش ثروت عبدالحق شارع 23 بناحيه محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 محمول

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رفاعى رفعت محمود -  20

حسن على محمد على/  بملك - يوليو 23 شارع - سليم ساحل بندر ،:   الـتأشير وصف   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن محمود احمد -  21

 اوالد صامع و اشرف و حسن و سامى/  بملك الحرية شارع سليم ساحل بندر بناحية كائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

2525 لسنه 3410 برقم واودع 00543 تابع برقم قيد( بقالة) غذالئية مواد بيع محل نشاط عن على حسن محمود  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم سيد عبده رضى -  22

دردير على عبدالباقى احمد/ بملك الشرقية الحوطا ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالصبور صابر عبدالمالك -  23

احمد عبدالصبور صابر احمد/ بملك حيدر قصر ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن محمود احمد -  24

على حسن محمود اوالد عصام و اشرف و حسن و سامى/  بملك الحرية شارع سليم ساحل بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىعل حسن محمود احمد -  25

 فواشر وعصام  حسن/ بملك الحرية شارع سليم ساحل بندر بناحية كائنة كائن اخر رئيسى محل له كان( 1 -أ)  ،:   الـتأشير

 وقد00543 برقم ومقيد2510 لسنه12405 برقم ومودع2551/15/22 فى الغذائيةافتتح تجارةالسلع ونشاطه على حسن محمود

عنه لالستغناء الغى  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 00543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن محمود احمد -  26

 طهونشا على حسن محمود سامى/ بملك الثانى الدور الحريه شارع سليم ساحل بندر بناحية كائن محل له( 1 -ب) ،:   الـتأشير

2513 لسنه 1214 برقم ومودع 00543 برقم مقيد غذائية مواد وتوريد تجارية توكيالت مكتب/  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالحميد محمود احمد -  27

مهدى بدران محمد/ بملك قرشى احمد شارع ديروط بندر ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فرغلى عبدالغنى اسالم -  28

حسن فرغلى عبدالغنى محمد/بملك الحديد السكه غرب قبلى المندرة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 110525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مهران محمد احمد -  29

عمر مهران محمد/ بملك الغربية الحوطا ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 110525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مهران محمد احمد -  30

عمر مهران محمد/ بملك الغربية الحوطا ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام ابوالسعود خلف حسين -  31

حسن محمد حسن على/ بملك عبدالاله نزلة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 52554222 تاريخ وفي 11223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك حنين سناده اشرف -  32

المحرق الدير وقف/ بملك الجيش شارع تقاطع يوليو 22 شارع/  بجعله العنوان يعدل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 11223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك حنين سناده اشرف -  33

عنه واالستغناء النشاط لتركه وذلك 2550 لسنة 3332 برقم المودع القيد الغاء ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عصام ايه -  34

عبده صالح محمد بدريه/بملك الكتاكيت معمل شارع الوليديه ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد على عبدالناصر على -  35

حسن محسب ابراهيم خيرات/بملك بلوط ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كمال سامى -  36

عبدالحميد عيد مصطفى محمد/بملك والصناعه التجاره شارع االكراد زيد بنى ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج ابراهيم محمد سيد -  37

فرغلى خالد عصام/بملك قبلى المندرة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم ثابت عطا مديحه -  38

سيد محمد على محمد/ بملك قبلى المندرة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب شاكر عزت رومانى -  39

فهمى صدقى شنوده/بملك المستشفى شارع من متفرع االيمان شارع 22 ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 152212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم سيد محمد احمد -  40

توبطاريا اطارات بيع ونشاطه المامون حسن ش المبعوثين مساكن2  بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد على محمد ممدوح -  41

سيد على محمد/بملك كيالنى خلف عزبه القصير ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد محمد اميمه -  42

عبدالناصر محمود عبداهلل/ بملك جمريس ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 154002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح امين مرزق ريموندا -  43

جرجس رزق منير نبيل/ بملك بجعله الملك صاحب يعدل ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد مصطفى سعده -  44

سيد محمد سيد خليفه/بملك قبلى المندرة ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق احمد ايمان -  45

حسين سيد احمد محمد/بملك منقباد ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود عبدالرحمن محمد -  46

فراج كريم قطب عثمان/بملك الحديد السكه برج الجيش شارع قلته شركه ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ترزى فخرى كريم -  47

محمد ترزى فخرى/بملك اهلل عون الشيخ ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى زكى وليم جوزيف -  48

عبدالواحد بكر سالمه محمود/بملك الميثاق شارع القوصيه بندر ،:   الـتأشير   

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحفيظ عبدالجواد ممدوح -  49

عبدالحفيظ سيد عفاف/بملك قره بنى ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد ربيع احمد -  50

خليفه عبداللطيف محمود/بملك منقباد ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى بساده غبريال وائل -  51

قلته عطيه ايوب/ بملك الجيش شارع امتداد ثروت عبدالخالق شارع 21 ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى بساده غبريال وائل -  52

 وبيع تجهيز نشاط عن قلته عطيه ايوب ملك الجيش شارع امتداد ثروت عبدالخالق شارع 31 بناحيه محل له كان ،:   الـتأشير

154210 برقم ومقيد 2511/0/12 فى واغلق 2512/1/14 فى افتتح ماكوالت  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنى عبدالحليم عبدالرؤوف مروه -  53

عبدالموجود عبداهلل اسامه/بملك الرئيسى شارع المناشى ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريز احمد محمد مصطفى -  54

احمد محمد مصطفى اسالم/بملك قره بنى ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرازق محمود تحيه -  55

حسن طه محمد كامل/ بملك بصره ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد رشدى محمد -  56

عبدالحليم احمد رشدى/ بملك قرار نزه ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالغنى عبدالباسط احمد -  57

عبدالغنى عبدالباسط سامى/ بملك البدارى سليم ساحل السريع الطريق ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى مقار جابر جميل -  58

حبشى مقار جابر/ بملك شو دير ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك مقار تقاوى حسنى -  59

تاوضروس ذكرى كميله/ بملك خشبة جامع خلف ابراهيم مصطفى شارع 40 ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو على لطفى هناء -  60

عبداهلل مصطفى وسعيد عبداهلل مصطفى اشرف/بملك جانوب نزالى ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو على لطفى هناء -  61

 2525/2/2 فى واغلق 2510/2/12 فى افتتح اسمنت بيع محل نشاط عن عبداهلل مصطفى اشرف بملك/ جانوب نزالى ،:   الـتأشير

113224 رقم تحت ومقيد  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على منصور محمد محمد سيد -  62

منصور محمد سيد محمد/ بملك الفيما ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على منصور محمد محمد سيد -  63

 ىواعمال وحداده ونجاره وبياض وردم وحفر ومسلحات مبانى مقاوالت مكتب استغالل نشاط عن بملكه الفيما ،:   الـتأشير وصف

40102 برقم ومقيد 2512/1/10 فى واغلق 1010/0/0 فى افتتح متكامله  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن احمد عبداهلل -  64

فولى سيد سعد عيون/بملك الحبالصة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ينحس متولى حفظى عصام -  65

متولى حفظى عمران/بملك جحدم ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 21400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالحفيظ عبدالكريم اشرف -  66

 لالستغناء الغى وقد مواشى حظيره ونشاطه عبدالحفيظ عالم هبى/  بملك عبدالرسول نجع بناحية محل له كان ،:   الـتأشير وصف

  عنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد ياسر -  67

مصطفى محمد مصطفى صالح/بملك الواسطى ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عبدالعال محمد -  68

عمر حسن محمد حسن بملك فريال شركة سليم كامل احمد شارع اسيوط ثان  بجعلة العنوان يعدل ،:   الـتأشير وصف   

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد زكريا محمد -  69

على نافع سيد/بملك الدين جمال شارع ديروط بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح فالمين نادى عماد -  70

عبدالمسيح فالمين نادى/بملك العزية ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالقادر صابر والء -  71

عبدالعاطى سعد رجب/بملك العزية ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى حامد الدين عالء محمد -  72

محمد جمعه كامل رفعت/بملك سيد مصنع العمومى السبيل شارع ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بردينى يوسف عبدالرحمن عاطف -  73

يوسف عبدالرحمن عاطف/بملك االسالم كودية ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغنى زناتى اسماعيل -  74

محمود سيد صديق خالد/بملك الكالبوه شارع ابنوب بندر ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 01233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو محمد ابراهيم انتصار -  75

رموخش عيد النبى عبد احمد بملك زيان الحكم عبد الشهيد شارع  القوصية بندر بجعلة العنوان يعدل ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل وهيب يوسف مجدى -  76

ميخائيل وهيب يوسف مجدى/ بملك العزية ،:   الـتأشير   

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح ميخائيل بشاى صبحى -  77

ميخائيل بشاى ميخائيل/بملك العزيه ،:   الـتأشير وصف   

،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح ميخائيل بشاى صبحى -  78

 ىف افتتح سالمه حسن عبدالرحمن/بملك بالحمراء القناوى عبدالرحيم ش اسيوط بناحيه محل له كان ،:   الـتأشير وصف

14021 برقم ومقيد 2513/2/12 فى واغلق 2552/11/25  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد رفاعى بهجت -  79

حسن عبدالمالك خيره/بملك الفتح مركز االكراد جزيرة االكراد زيد بنى ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالهادى كمال محمود -  80

احمد على اشرف مصطفى/بملك العوامر عرب ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمود احمد وليد -  81

موسى محمود احمد محمود/بملك الشغبة ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد سعد حسن -  82

محمود احمد سعد محمود/بملك االكراد زيد بنى ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 113521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد اسحق بروان عيسي -  83

مسعد اسحق بروان عيسى بملك العزية بجعلة العنوان يعدل ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنعيم سيد حسنى سيد -  84

حسنى عمادالدين محمد/ بملك الكومه القصور ام ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 114104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد عباس حسن -  85

الرسول حسب احمد دياب بملك البلد قبلى - غالب بنى - اسيوط مركز بجعلة العنوان يعدل ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فايد عادل اسالم -  86

حسين فايد عادل/بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض غانم عبدالسالم عالء -  87

انمغ عبدالسالم حازم/بملك القوصية مركز الكببرى المنشاه ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 110154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد عبدالعزيز جمال -  88

صالح احمد عبدالعزيز/بملك غرب ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجى عزيز شكرى سحر -  89

جورجى صليب عشم زكريا/بملك عليج بنى ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه احمد عبدالعظيم احمد -  90

شوقى نسيم رائد/بملك رافع بنى ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود احمد محمود -  91

قوشتى على موسى عبداهلل/بملك البوره قريه منقباد ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبدالحميد صفاء -  92

عمر طه محمد صبرى/بملك العربيه الوحده شارع الواسطى ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد شنوده طلعت بيتر -  93

شنوده سعيد شنوده طلعت/بملك الزاوية ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاداهلل اسطفانوس لطيف مينا -  94

عطااهلل جميل ساميه/ بملك العزية ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف وديع فتحى اشرف -  95

مهنى عفت وشنوده مهنى عفت مايكل/بملك راغب يسرى شارع التجاريين برج(31) رقم عقار ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه اسماعيل عطيه حميدو -  96

احمد مهران سعد عز/بملك الجنادلة دير ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىفرغل عبدالبارى صابر عبدالبارى -  97

فرغلى محمد فرغلى عواطف/بملك قبلى المشايعة ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحافظ محمد محمد هشام -  98

عبدالحافظ محمد محمد/بملك الشرقية المعابدة ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل محمد سيد محمد -  99

على سيد محمد/بملك السبيل شارع 0 رقم ش ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد باشا اسرائيل حنا -  100

حنا جيد باشا اسرائيل/بملك تاسا دير ،:   الـتأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد وهيب جاد مريم -  101

بخيت عبدالمالك سعد/ بملك المسلم االمام شارع عبدالاله نزلة ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسانين عبدالقادر احمد -  102

حسانين عبدالقادر رفاعى/بملك سويفى الشيخ عزبة الفيما ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهيم فؤاد فاروق ممدوح -  103

وديع جرجس وفيق/ بملك التجاريين برج راغب يسرى شارع ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن رضوان احمد -  104

حسن رضوان سيد/بملك النوايله عزبه بصره ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج سليمان حسن سلوى -  105

سليمان على صفوت/بملك العونة ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جعفر محمد عبدالكريم -  106

جعفر محمد عبدالكريم/ بملك عبدالدايم على الشيخ بجوار عبدالوارث شارع ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عبدالحافظ فرغلى يحيى -  107

فرغلى عبدالحافظ فرغلى محمد/بملك العونة ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هالل يحى طارق -  108

احمد هالل يحى/بملك سالم الشيخ شارع ابنوب بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن محمد محمود -  109

سيد فرغلى محمد صباح/بملك جحدم ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد فل مالكه اشرف -  110

اسحق مراد نعيم/بملك العزية ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد ربيع -  111

محمد عبداللطيف محمود/بملك شقير بنى ،:   الـتأشير وصف  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر ادريس صالح جمال -  112

ينى صديق ماهر/ بملك الطفل رعاية شارع القوصية بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان سيد كامل ابراهيم -  113

اسماعيل اصرعبدالن صالح حماده/ بملك الجالء شارع القوصيه بندر ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان سيد كامل ابراهيم -  114

 فى واغلق 2551/15/13 فى افتتح مغلقه عبوات داخل اسمده بيع نشاط عن الدين محى محمد ملك بورسعيد ش ،:   الـتأشير

20323 برقم ومقيد 2550/2/0  

،  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 110113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقفه عبدالمتجلى ابوقفه محمد -  115

عبداللطيف نادى سالمه/بملك عباس شارع من المتفرع الخرسانه شارع ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 25255435 تاريخ وفي 110132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال شعبان عاشور عبدالناصر -  116

عاشور عبدالناصر احمد/ بملك الحواتكه ،:   الـتأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم25255450 تاريخ وفي 111222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان موسى عبدالرؤف مصطفى -  1

معادن تشكيل ورشة:  التأشير وصف  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 112401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي محمد طه مصطفي -  2

جديده سيارات واكسسوار غيار قطع بيع:  التأشير  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255423 تاريخ وفي 112022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرابى محمد نجالء -  3

الكمبيوتر عدا فيما كهربائية اجهزة تجارة/ بجعله النشاط يعدل:  التأشير  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 11223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك حنين سناده اشرف -  4

تجميل ومستحضرات عطور هبجعل النشاط يعدل:  التأشير  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 155153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراس سيف الفونس امير -  5

تجميل مستحضرات  بيع محل بجعلة النشاط يعدل:  التأشير  

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 112150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا اسحق نصحي وفاء -  6

كهربائية واجهزة منزلية ادوات بيع محل بجعله النشاط يعدل   

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 12012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد نجيب اسحاق رامي -  7

تجميل ومستحضرات كوافير بجعله النشاط يعدل  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 41511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالستار عبدالحكيم ناديه -  8

كهربائيه وتركيبات توريد مكتب/بجعله النشاط تعديل:  التأشير  

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 112124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد عماد -  9

آلى غذائية مواد تعبئة/ بجعله النشاط يعدل  

 وصف،  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 112424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مجاهد احمد محمود -  10

بالجملة غذائية مواد وتوزيع بيع محل/ بجعله النشاط يعدل:  التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 110504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداهلل محمد خيرى محمد -  1

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 105211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنى عبدالحليم عبدالرؤوف مروه -  2

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن احمد عبداهلل -  3

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين متولى حفظى عصام -  4

خاص: التأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن محمد محمود -  5

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد فل مالكه اشرف -  6

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالغنى عبدالباسط احمد -  7

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى مقار جابر جميل -  8

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك مقار تقاوى حسنى -  9

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقفه عبدالمتجلى ابوقفه محمد -  10

خاص: التأشير وصف  

 الشركة نوع تعديل تم25255450 تاريخ وفي 111222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان موسى عبدالرؤف مصطفى -  11

خاص: التأشير وصف،   

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد رشدى محمد -  12

خاص: التأشير صفو  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو على لطفى هناء -  13

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان سيد كامل ابراهيم -  14

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد ربيع احمد -  15

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى بساده غبريال وائل -  16

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد ياسر -  17

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عبدالحافظ فرغلى يحيى -  18

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هالل يحى طارق -  19

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى زكى وليم جوزيف -  20

خاص: التأشير  

 الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحفيظ عبدالجواد ممدوح -  21

خاص: التأشير وصف،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد زكريا محمد -  22

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جعفر محمد عبدالكريم -  23

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ترزى فخرى كريم -  24

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح فالمين نادى عماد -  25

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالقادر صابر والء -  26

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110120   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، فراج سليمان حسن سلوى -  27

خاص: التأشير  

 الشركة نوع تعديل تم25255435 تاريخ وفي 110132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال شعبان عاشور عبدالناصر -  28

خاص: التأشير وصف،   

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم سيد عبده رضى -  29

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل وهيب يوسف مجدى -  30

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح ميخائيل بشاى صبحى -  31

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد باشا اسرائيل حنا -  32

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد وهيب جاد مريم -  33

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد مصطفى سعده -  34

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق احمد ايمان -  35

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغنى زناتى اسماعيل -  36

خاص: التأشير وصف  

 الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسانين عبدالقادر احمد -  37

خاص: التأشير وصف،   

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهيم فؤاد فاروق ممدوح -  38

خاص: التأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 00543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن محمود احمد -  39

خاص: التأشير  

 الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالحميد محمود احمد -  40

خاص: التأشير وصف،   

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود عبدالرحمن محمد -  41

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفنى حامد الدين عالء محمد -  42

خاص: التأشير وصف  

 الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بردينى يوسف عبدالرحمن عاطف -  43

خاص: التأشير وصف،   

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن رضوان احمد -  44

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 151223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير عبدالحميد صالح مصطفى -  45

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالمعز بكر ابتسام -  46

خاص: التأشير وصف  

 الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالصبور صابر عبدالمالك -  47

خاص: التأشير وصف،   

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب شاكر عزت رومانى -  48

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالهادى كمال محمود -  49

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه اسماعيل عطيه حميدو -  50

خاص: التأشير وصف  

 الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عبدالبارى صابر عبدالبارى -  51

خاص: التأشير وصف،   

،  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 110503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالبصير رجب دعاء -  52

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد على محمد ممدوح -  53

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد محمد اميمه -  54

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سيد رفاعى بهجت -  55

خاص: التأشير  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحافظ محمد محمد هشام -  56

خاص: التأشير وصف،   

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل محمد سيد محمد -  57

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريز احمد محمد مصطفى -  58

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرازق محمود تحيه -  59

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على منصور محمد محمد سيد -  60

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد ربيع -  61

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر ادريس صالح جمال -  62

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج ابراهيم محمد سيد -  63

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110522   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، عبدالسالم ثابت عطا مديحه -  64

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمود احمد وليد -  65

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد سعد حسن -  66

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاداهلل اسطفانوس لطيف مينا -  67

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف وديع فتحى اشرف -  68

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رفاعى رفعت محمود -  69

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 110525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مهران محمد احمد -  70

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 110525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر مهران محمد احمد -  71

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام ابوالسعود خلف حسين -  72

خاص: التأشير وصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد عبدالعزيز جمال -  73

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجى عزيز شكرى سحر -  74

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه احمد عبدالعظيم احمد -  75

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فرغلى عبدالغنى اسالم -  76

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد على عبدالناصر على -  77

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  لشركةا نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كمال سامى -  78

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنعيم سيد حسنى سيد -  79

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبدالحميد صفاء -  80

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد شنوده طلعت بيتر -  81

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عصام ايه -  82

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فايد عادل اسالم -  83

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم25255422 تاريخ وفي 110510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض غانم عبدالسالم عالء -  84

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 110120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود احمد محمود -  85

خاص: التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم25255450 تاريخ وفي 111222   برقم قيده سبق  ، تاجر ، سليمان موسى عبدالرؤف مصطفى -  1

افراد: التأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

سليمان موسى عبدالرؤف مصطفى: الى 111222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255450:  تاريخ فى  ،  -  1    

يوجد ال: الى 111222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255450:  تاريخ فى  ،  -  2    

البناء لمواد الوطنيه: الى 151244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255413:  تاريخ فى  ،  -  3    

الجاهزة للمالبس اليسر محالت: الى 00540 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255413:  تاريخ فى  ،  -  4    

 اويل تكنو/ بجعلها التجارية السمة توضح: الى 13001 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255412:  تاريخ فى  ،  -  5

والشحوم للزيوت    

 البيت/ بجعلها التجارية السمة تعدل: الى 00540 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255412:  تاريخ فى  ،  -  6

الجاهزة للمالبس االيطالى    

والحديد االسمنت لبيع العريش: الى 02302 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255421:  تاريخ فى  ،  -  7    

الجاهزه للمالبس  فيال الفار: الى 243411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255422:  تاريخ فى  ،  -  8    

 وتوزيع لبيع زمان ايام/ بجعلها تعدل: الى 112424 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255421:  تاريخ فى  ،  -  9

الغذائيه المواد    

 والتجهيزات للمستلزمات النفيس ابن: الى 110152 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255421:  تاريخ فى  ،  -  10

   الطبيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25255422 تاريخ وفى ،   150241:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالحافظ احمد خالد محمد شركه   - 1

 قيمه شريك كل واستلم المذكوره الشركة حل صار قد 2525/3/4 فى1321 برقم تاريخ ثابت عقد بموجب  السجل شطب/محو

رمص داخل اخرى فروع لها وليس تكن لم كانو واصبحت وخصوم اصول من الشركة وصفيت وخالفه المال راس من نصيبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم قيدها سبق ،  تعاونية جمعية 1020لسنة 115 القانون الحكام وفقًا بالفتح والتعمير لالنشاء االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 25255421،   تاريخ وفي 04131،

جنيه  555505551255،   

 برقم قيدها سبق ،  تعاونية جمعية 1020لسنة 115 القانون الحكام وفقًا بالفتح والتعمير لالنشاء االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 25255421،   تاريخ وفي 04131،

جنيه  125555550555،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    25255412:  تاريخ ، 3455  2524/1/0 حتى وسارى2510/1/15-ج  عبدالرحيم عبدالهادي عبدالرحيم احمد -  1

15352 

01224   برقم    25255412:  تاريخ ، 3452  م2524/2/0حتى سارى2510/2/2-ج  محمد على محمد ناجح -  2  

151244   برقم    25255412:  تاريخ ، 3450  2510/15/14-ج  خليل يوسف عزمى نظمى -  3  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

152252   برقم    25255412:  تاريخ ، 3452  م2520/3/0 حتى سارى 2525/3/15-ج  محمد يونس عبداهلل محمود -  4  

152520   برقم    25255412:  تاريخ ، 3452  2510/11/22-ج  على خليفة بكرى محمد -  5  

21542   برقم    25255413:  تاريخ ، 3414  م2523/3/23حتى سارى 2511/3/24-ج  ابوزيد سليمان علي احمد -  6  

00510   برقم    25255413:  تاريخ ، 3410  م5232/2/24حتى سارى 2511/2/20-ج  فراج كريم قطب عمر -  7  

21120   برقم    25255413:  تاريخ ، 3410  2520/1/12 حتى وسارى2525/1/10-ج  معوض محمد وفاء -  8  

11404   برقم    25255413:  تاريخ ، 3411  2523/4/2 حتى وسارى 2511/4/2-ج  حليم مراد شكرى شادى -  9  

   برقم    25255413:  تاريخ ، 3422  م2524/11/10حتى سارى 2510/11/12-ج  محمد امبابى محمود محمد -  10

02011 

   برقم    25255413:  تاريخ ، 3412  م2522/3/23حتى سارى 2512/3/24-ج  ابراهيم عبدالغني عبدالاله ايمان -  11

22211 

01320   برقم    25255413:  تاريخ ، 3425  2510/0/13حتى سارى 2514/0/14-ج  مصطفى سيد محمد رمضان -  12  

   برقم    25255413:  تاريخ ، 3421  م2524/0/13حتى سارى 2510/0/14-ج  مصطفى سيد محمد رمضان -  13

01320 

02301   برقم    25255414:  تاريخ ، 3422  2524/15/20 حتى سارى 2510/15/22-ج  حمزه محمد على محمد -  14  

22120   برقم    25255414:  تاريخ ، 3434  2523/1/0 حتى سارى 2511/1/0-ج  يحيى عمر خليفه عمر -  15  

15230   برقم    25255414:  تاريخ ، 3420  2525/3/25حتى سارى 2510/3/21-ج  سليم احمد سليم شاديه -  16  

15230   برقم    25255414:  يختار ، 3435  2520/3/25 حتى سارى 2525/3/21-ج  سليم احمد سليم شاديه -  17  

04302   برقم    25255414:  تاريخ ، 3422  2520/3/12 حتى سارى 2525/3/12-ج  حسين محمد حسن النبى عبد -  18  

15230   برقم    25255414:  تاريخ ، 3421  2510/15/25 حتى سارى 2514/15/21-ج  سليم احمد سليم شاديه -  19  

15230   برقم    25255414:  تاريخ ، 3431  2524/15/25 حتى سئارى 2510/15/21-ج  سليم احمد سليم شاديه -  20  

05412   برقم    25255414:  تاريخ ، 3431  م2524/1/12حتى سارى 2510/1/11-ج  على غانم نطر فاديه -  21  

   برقم    25255410:  ختاري ، 3444  2524/12/2 حتى سارى 2510/12/1/ج  ابراهيم يوسف ابراهيم هيثم -  22

152154 

152515   برقم    25255410:  تاريخ ، 3443  2524/12/4 حتى سارى 2510/12/4/ ج  خليل محمد خليل ليلى -  23  

20402   برقم    25255410:  تاريخ ، 3440  2524/2/2 حتى سارى 2510/2/2/ ج  عبدالمالك ملك شكرى وجيه -  24  

  برقم    25255410:  تاريخ ، 3442  2524/15/22 حتى سارى 2510/15/22/ ج  منقريوس سلطان جرجس اشرف -  25

 151114  

22021   برقم    25255412:  تاريخ ، 3403  2550/15/1/ ج  مليك جورجى ثابت مجدى -  26  

   برقم    22525541:  تاريخ ، 3405  2524/11/25 حتى سارى 2510/11/25-ج  مصطفى محمد عبدالناصر رحمه -  27

25242 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

20332   برقم    25255421:  تاريخ ، 3421  2524/0/11 حتى وسارى2510/0/10-ج  سليمان الاله عبد سيد نشات -  28  

01230   برقم    25255421:  تاريخ ، 3414  2514/12/4 حتى وسارى 2550/12/0-ج  عبدالعال دياب على محمد -  29  

01230   برقم    25255421:  تاريخ ، 3410  2510/12/4 حتى وسارى 2514/12/0-ج  عبدالعال دياب على محمد -  30  

01230   برقم    25255421:  تاريخ ، 3412  2524/12/4 حتى وسارى 2510/12/0-ج  عبدالعال دياب على محمد -  31  

10543   برقم    25255421:  تاريخ ، 3421  2511/2/25 حتى سارى 2513/2/21-ج  محمد على ماهر محمود/ د -  32  

10543   برقم    25255421:  تاريخ ، 3420  2523/2/21 حتى سارى 2511/2/22-ج  محمد على ماهر محمود/ د -  33  

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3422  2512/0/13 حتى وسارى 2511/0/14-ج  شكرى حسنى مرزوق عبدالمنعم -  34

24403 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3421  2521/0/13 حتى وسارى 2512/0/14-ج  شكرى حسنى مرزوق عبدالمنعم -  35

24403 

01230   برقم    25255421:  تاريخ ، 3411  2513/0/3 حتى وسارى 2551/0/4-ج  عبدالعال دياب على محمد -  36  

01230   برقم    25255421:  تاريخ ، 3412  2511/0/3 حتى وسارى 2513/0/4-ج  عبدالعال دياب على محمد -  37  

01230   برقم    25255421:  تاريخ ، 3413  2523/0/3 حتى وسارى 2511/0/4-ج  عبدالعال دياب على محمد -  38  

10543   برقم    25255421:  تاريخ ، 3422  2510/1/35 حتى سارى 2514/1/31-ج  محمد على ماهر محمود/ د -  39  

10543   برقم    25255421:  تاريخ ، 3422  2524/1/35 حتى سارى 2510/1/31-ج  محمد على ماهر محمود/ د -  40  

03122   برقم    25255422:  تاريخ ، 3405  2520/3/2 حتى ساري 2525/3/3-ج  عمر رشوان احمد سعد -  41  

01225   برقم    25255422:  تاريخ ، 3402  24/2/2524 حتى سارى 22/4/2525/ج  محمود سالمه دياب احمد -  42  

152022   برقم    25255422:  تاريخ ، 3412  2520/4/0 حتى سارى 2525/4/0/ ج  عبدالاله حسن على مصطفى -  43  

   برقم    25255423:  تاريخ ، 3055  2522/2/21 حتى سارى 2512/2/21/ ج  محمد عبداللطيف عبدالعواض خليفة -  44

02210 

   برقم    25255423:  تاريخ ، 3401  2520/1/4 حتى سارى 2525/1/4/ ج  عبدالغنى عبدالحافظ عبدالقادر جمال -  45

02143 

   برقم    25255423:  تاريخ ، 3402  2520/1/4 حتى سارى 2525/1/4/ ج  عبدالغنى عبدالحافظ عبدالقادر جمال -  46

02143 

   برقم    25255423:  تاريخ ، 3052  2524/11/11 حتى سارى 2510/11/11/ ج  ملك عبدالتواب فتحى امير -  47

151000 

02431   برقم    25255423:  تاريخ ، 3400  2520/4/22 حتى سارى 2525/4/22/ ج  حسن محمد جمال وليد -  48  

11223   برقم    25255422:  تاريخ ، 3021    عبدالمالك حنين سناده اشرف -  49  

03000   برقم    25255422:  تاريخ ، 3032  2520/0/14 حتى سارى 2525/0/10-ج  جرجس شوقى كريز هانى -  50  

152212   برقم    25255422:  تاريخ ، 3012    عبدالرحيم سيد محمد احمد -  51  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

21244   برقم    25255422:  تاريخ ، 3020    محمد حسين عبداهلل محمد/ د -  52  

21203   برقم    25255422:  تاريخ ، 3012  2510/2/0-ج  على نصير  محمود  هويدا -  53  

14122   برقم    25255422:  تاريخ ، 3044  13/11/2521 حتى سارى/ج  سريال جرجس ابراهيم اشرف -  54  

   برقم    25255422:  تاريخ ، 3013  2520/3/10 حتى سارى 2510/3/25-ج  محمود عبدالحفيظ عبدالكريم اشرف -  55

21400 

05014   برقم    25255422:  تاريخ ، 3020  2523/3/20 حتى سارى 2512/3/22-ج  زغلول حنا ابراهيم لبيب -  56  

02510   برقم    25255422:  تاريخ ، 3040  2522/2/10 حتى سارى 2512/2/25-ج  خلة مرزوق فكرى نبيل -  57  

20151   برقم    25255422:  تاريخ ، 3011  2523/11/2 حتى سارى 2512/11/3-ج  حسن خليل محمد سعاد -  58  

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3210  2524/0/10 حتى سارى 2510/0/10/ ج  عطيه محمد رمضان احمد -  59

151522 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3222  2520/3/21 حتى وسارى 2525/3/20-ج  عبدالعال مصطفى محمود عالء -  60

03310 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3233  2552/0/24 حتى وسارى 2551/0/20-ج  عثمان عبدالستار عبدالحكيم ناديه -  61

41511 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3234  2511/0/24 حتى وسارى 2552/0/20-ج  عثمان عبدالستار عبدالحكيم ناديه -  62

41511 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3230  2512/0/24 حتى وسارى 2511/0/20-ج  عثمان بدالستارع عبدالحكيم ناديه -  63

41511 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3232  2521/0/24 حتى وسارى 2512/0/20-ج  عثمان عبدالستار عبدالحكيم ناديه -  64

41511 

03412   برقم    25255421:  تاريخ ، 3213    على حسن محمود سامى -  65  

12012   برقم    25255421:  تاريخ ، 3211    عياد نجيب اسحاق رامي -  66  

   برقم    25255421:  تاريخ ، 3231  2520/2/15 حتى سارى 2525/2/15/ ج  على مصطفى فوزى الشيماء -  67

152031 

   برقم    25255421:  تاريخ ، 1532  2521/2/22 حتى وسارى 2512/2/22-ج  عبدالحفيظ عثمان رمضان عالء -  68

00121 

12012   برقم    25255421:  تاريخ ، 3211    عياد نجيب اسحاق رامي -  69  

03412   برقم    25255421:  تاريخ ، 3214    على حسن محمود سامى -  70  

151212   برقم    25255421:  تاريخ ، 3251    اسكندر صديق اميل شارل -  71  

21243   برقم    25255420:  تاريخ ، 3232  2520//10/4 حتى سارى 20/4/2525/ج  محمود احمد على على -  72  

10001   برقم    25255435:  تاريخ ، 3242  2513/15/12/ ج  عبدالمتجلى ينى يوسف هانى -  73  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   برقم    25255435:  ختاري ، 3242  2523/11/3 حتى سارى 2511/15/12/ج  عبدالمتجلى ينى يوسف هانى -  74

10001 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

04500   برقم    25255421:  تاريخ ، 3242  2550/1/22/ ج  وشركاه حسن على حسن -  1  

04500   برقم    25255421:  تاريخ ، 3243  2515/1/22/ ج  وشركاه حسن على حسن -  2  

04500   برقم    25255421:  تاريخ ، 3244  2510/1/22/ ج  وشركاه حسن على حسن -  3  

04500   برقم    25255421:  تاريخ ، 3240  2520/1/22 حتى سارى 2525/1/22/ ج  وشركاه حسن على حسن -  4  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3205  2552/1/25-ج  وشريكها القمص ناثان مرجريت -  5  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3205  2552/1/25-ج  وشريكتها بسطا عجايبى حنان -  6  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3205  2552/1/25-ج  وشريكتة بخيت ابادير سعد -  7  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3201  2552/1/25-ج  وشريكها القمص ناثان مرجريت -  8  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3201  2552/1/25-ج  وشريكتها بسطا عجايبى حنان -  9  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3201  2552/1/25-ج  وشريكتة بخيت ابادير سعد -  10  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3202  2512/1/25-ج  وشريكها القمص ناثان مرجريت -  11  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3202  2512/1/25-ج  وشريكتها بسطا عجايبى حنان -  12  

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3202  2512/1/25-ج  وشريكتة بخيت ابادير سعد -  13  

   برقم    25255435:  تاريخ ، 3203  2522/1/25 حتى سارى 2512/1/25/ ج  وشريكها القمص ناثان مرجريت -  14

41245 

   برقم    25255435:  تاريخ ، 3203  2522/1/25 حتى سارى 2512/1/25/ ج  وشريكتها بسطا عجايبى حنان -  15

41245 

41245   برقم    25255435:  تاريخ ، 3203  2522/1/25 حتى سارى 2512/1/25/ ج  وشريكتة بخيت ابادير سعد -  16  

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


