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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مقاوالت عن 13739 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن طه احمد عبدالعظيم -  1

 حسن طه احمد محمود/  ملك هللا رزق عزبة الشناوية:  بجهة ، االلي والحاسب الكمبيوتر خدمات ماعدا عمومية وتوريدات عامه

 مكتب عن 13740 برقم 20201014 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ مصطفى محمد هللا عبد -  2

 عبدالحافظ مصطفى محمد/ملك ابوسيف ش المساعده جزيرة:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 ، بلدى مخبز عن 13736 برقم 20201012 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا معوض يوسف عادل -  3

 المحلي المجتمع تنمية جمعية/  ملك دموشيا:  بجهة

 حظيرة عن 13743 برقم 20201015 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب عبدالفتاح فتحى مصطفى -  4

 دياب عبدالفتاح فتحي محمد/  ملك سليم ابو نزلة:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مواد تعبئة عن 13702 برقم 20201005 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمدين محفوظ محمود -  5

 احمد محمدين محفوظ/  ملك بهبشين:  بجهة ، وتوزيعها غذائية

 مزرعة عن 13701 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد حسين احمد محمد -  6

 محمد محمد موسي محمد/  ملك االمراء منشاة:  بجهة ، مواشي

 بالتجزئه بقاله تجاره عن 13689 برقم 20201001 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادم جبريل ادم سيد -  7

 فراج محمد عويس/ملك الرمد حى ش الرمد:  بجهة ،

 تجاره عن 13710 برقم 20201006 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى درويش رمضان عالء -  8

 عيسى درويش رمضان/ملك بهبشين:  بجهة ، وزواحف تجارب حيوانات توريد

 عمومية مقاوالت عن 13709 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد قرني سيد محمد -  9

 عبدالجواد سيد قرني سيد/  ملك عبدالقادر سيد عزبة:  بجهة ، متكامله واعمال

 ، حدايد تجارة عن 13719 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود مكرم سيد مجده -  10

 ابراهيم غالى شفيق رومانى/ملك دموشيا:  بجهة

 تجاره عن 13720 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عوض سعد سوزان -  11

 سعيد حنا طنيوس عفاف/ملك العرب بياض:  بجهة ، منزليه ادوات

 مكتب عن 13745 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد هللا جاب سعد مهدي -  12

 سيد هللا جاب سعد علي/  ملك الشناويه:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 تجاره عن 13721 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على قرنى ابراهيم محمد -  13

 احمد مصطفى عاطف/ملك/ اسالم/ ش:  بجهة ،* صناعتها عدا* تجميل ومستحضرات منظفات

 مكتب عن 13723 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالسالم حسن محمد -  14

 عبدالسالم حسن احمد/ملك السعود ابو عبدالمجيد ش:  بجهة ، وتوريدات عموميه مقاوالت

 حظيره عن 13733 برقم 20201012 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور نويجع منصور اسالم -  15

 نويجع منصور نويجع عيد/ملك فاضل زكى عزبه:  بجهة ، مواشى

 مزرعة عن 13734 برقم 20201012 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد شعبان محمد -  16

 مرسي محمد عبدالحميد شعبان/  ملك المنشية سرور شارع:  بجهة ، مواشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 13722 برقم 20201011 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهيد كمال ثروت ابرام -  17

 عبدالشهيد كمال ثروت/ملك الحالبيه- الدشاشى:  بجهة ، عامة مقاوالت

 حظيره عن 13696 برقم 20201004 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علوانى صالح انتصار -  18

 على جمال نورا/ملك/ البدينى زمام/ ش:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مكتب عن 13697 برقم 20201004 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال حسن محروس محمد -  19

 هنداوي عبدالجواد محمد مصطفي/  ملك الحمرايا:  بجهة ، الجاهزة المالبس تجارة

 تجاره عن 13716 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير ابادير رياض بوسى -  20

 مرزوق محمود راضى حمدى/ملك الميمون:  بجهة ، وبويات الحدايد

 حظيرة عن 13717 برقم 20201007 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفي محمد رمضان -  21

 منصور عبده عشري/ ملك بهبشين:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 ، المالبس اصالح عن 13718 برقم 20201007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد سعد سعاد -  22

 حسن عبدالعزيز باسم/ملك عبدالجواد وهبه محمود شارع مقبل:  بجهة

 تجارة عن 13706 برقم 20201006 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد نجالء -  23

 عوض عبدالناصر معاذ/  ملك العروس قمن:  بجهة ، جمله مالبس

 عدا* مكتبه عن 13735 برقم 20201012 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان محمد عبدالباقى محمد -  24

 علوانى ابراهيم وجمال علوانى ابراهيم خليل/ملك الفارض ابن شارع مقبل:  بجهة ،*  المستندات تصوير

 عن 13769 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمردن محمد صبرى محمود مصطفى -  25

 ابوزيد احمد لطفى نبيله/  ملك عارف عبدالسالم شارع من متفرع سالمه جميل ش:  بجهة ، اخشاب تجارة

 عن 13724 برقم 20201011 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز قرني عواد الدين ضياء -  26

 عبدالحميد عبدالسالم محمد/  ملك خطاب عمربن شارع الرمد:  بجهة ، مكتبة

 تجارة عن 13764 برقم 20201027 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالحافظ احمد غاده -  27

 محمد عبدالحليم سيد/  ملك االروام كنيسة شارع مقبل:  بجهة ، منزلية ادوات

 قطع تجارة عن 13760 برقم 20201026 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي عادل اسماء -  28

 محمد احمد ابوالخير/  ملك البشري شارع:  بجهة ، وثالجات غساالت غيار

 تجارة عن 13752 برقم 20201021 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان صابر فتحى نرمين -  29

 ميهوب عبداللطيف سيد محمود/ملك الحاج منشاه:  بجهة ، منزليه ادوات

 ، مكتبه عن 13756 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج صداق اديب سوزان -  30

 محمد محمد بدوى محمد/ملك الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة

 تجارة عن 13766 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقى عبدالعال سمير سناء -  31

 ابراهيم عيد وخالد ابراهيم عيد وجابر ابراهيم عيد احمد ملك التحرير شارع بلفيا:  بجهة ، وقشور وحبوب اعالف

 مواد تجاره عن 13767 برقم 20201028 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عيسى عيسى سامح -  32

 عبد محمود فاطمه/ملك ارضى 22 شقه تعاونيات 82 عماره/ بكرالصديق ابو مسجد/ش/ الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، غذائيه

 السميع

 عن 1037 برقم 20201028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  بدوى حافظ رمضان الرحمن عبد -  33

 احمد محمد عنتر صالح/  ملك المماليك نزلة:  بجهة ، منزليه دوات وأ بطاطين استيراد مكتب
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 1037 برقم 20201028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى حافظ رمضان الرحمن عبد -  34

 والبذور والمبيدات االسمده وتجارة استيراد نشاط عن اهناسيا بناحية رئيسى محل:  بجهة ، منزليه دوات وأ بطاطين استيراد مكتب

 سويف بني غرفة سجل2008/3/4 في406 برقم الطلب هذا واودع

 مقاوالت عن 13758 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عبدالوهاب حسن محمد -  35

 سالمان علي محمد مجدي/  ملك االستاذ خلف كامل مصطفي ش الروضه شارع:  بجهة ، حكومية عمومية

 توريد عن 13759 برقم 20201026 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج محمد حامد اشرف احمد -  36

 منصور اسماعيل محمود محمد/  ملك التامينات امام عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، غيار وقطع طبية اجهزة وصيانة

 تجارة عن 13761 برقم 20201027 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالعظيم علي جابر -  37

 علي عبدالعظيم علي/  ملك الوقف براوة قرية:  بجهة ، كهربائية ادوات

 ادوات تجارة عن 12632 برقم 20201021 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب احمد محمد طارق -  38

 مسلم السيد ياسر/ملك الدم بنك بجوار االول الحى:  بجهة ، معمره وسلع منزليه

 ادوات تجارة عن 12632 برقم 20201021 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب احمد محمد طارق -  39

 فى1320 برقم الطلب هذا واودع سيارات تاجير مكتب  نشاط عن سويف بنى بناحيه  رئيسى محل:  بجهة ، معمره وسلع منزليه

 سويف بنى غرفه سجل 12632 برقم  وقيد 2019/7/30

 تجارة عن 13753 برقم 20201021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على عبدالفضيل محمد -  40

 على عبدالفضيل حسن/ملك الشرقيه سليمان بنى:  بجهة ، بقاله

 ورشه عن 5903 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العظيم عبد محمد فايق محمد -  41

 ميهوب محمد عبدالخالق محمد/ملك العمومى الطريق- الحالبيه:  بجهة ، المويتال

 ورشه عن 5903 برقم 20201022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العظيم عبد محمد فايق محمد -  42

 2012/11/26 فى900 برقم الطلب هذا واودع عمومية مقاوالت مكتب  نشاط عن الحالبيه بناحيه رئيسى محل:  بجهة ، المويتال

 سويف بنى غرفه سجل5903 برقم وقيد

 تجارة عن 13757 برقم 20201022 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  سليمان حميده عبدالتواب هاله -  43

 عبدالمحسن محمد ابوبكر/  ملك راضي ابو كوم:  بجهة ، احذيه

 محل عن 13762 برقم 20201027 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجايبى جرجس صبحى هدى -  44

 سليمان نصرهللا بهيج/ملك العرب بياض:  بجهة ، الموبيالت اكسسوارات وتجاره لبيع

 مقاوالت عن 13750 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حامد طه محمد -  45

 فرغلي القاضي محمد اسماعيل/ ملك عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، عمومية

 تجارة عن 13751 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبارة محمد صادق ساميه -  46

 علي محمد محمد حاتم/  ملك العلمي المركز اسفل 38 بورسعيد شارع:  بجهة ، الزراعية االالت

 حظيره عن 13754 برقم 20201021 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان العليم عبد بكرى فتحى -  47

 الرازق عبد رمضان اسامه/ ملك/  اطواب:  بجهة ، المواشى  وبيع لتربيه

 مخبز عن 13755 برقم 20201021 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم عويس حجاج تامر -  48

 محمد كامل حسن/ملك الغربيه تزمنت:  بجهة ، الى نصف بلدى

 عن 13768 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيشى اللطيف عبد احمد الرحمن عبد -  49

 مجلى عبدالعال عبده/ملك/ بهبشين:  بجهة ، صحيه وادوات سيراميك  تجاره

 لتجارة ورشة عن 13763 برقم 20201027 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمود احمد -  50

 معوض محمد احمد حسين/  ملك شرهى:  بجهة ، الومنيوم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مقاوالت مكتب عن 13737 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم سالم مسلم حماده -  51

 سليم سالم سلمان صابر/ملك دموشيا:  بجهة ، معدات وتاجير بناء مواد وتوريدات عموميه

 مغسله عن 13712 برقم 20201007 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد سيد محمد عمرو -  52

 حسن الحميد عبد نبيله ملك/ المجد ابو/ش 8/ مقبل:  بجهة ، سيارات

 عن 13746 برقم 20201018 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا سعد محمد عبدالعال فاروق -  53

 الجبالى مصطفى محمد جمال محمد/ ملك الشناويه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه  حظيرة

  بيع محل عن 13713 برقم 20201007 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى سالمه سعيد ناجى -  54

 عوض سالمه عيد/  ملك العرب بياض:  بجهة ، اعالف وتجارة

 تجارة عن 13747 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي محمد محمد حنان -  55

 حماده/  ملك عرابي احمد شارع:  بجهة ، بالمبيدات حدائق وتنسيق خزانات وغسيل قوارض حشرات ومكافحة مبيدات وتوريدات

 دسوقي احمد

 لتربيه حظيره عن 13738 برقم 20201013 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم معبد محمد سعد -  56

 معبد محمد رزق/ملك غيضان منيل:  بجهة ، المواشى وبيع

 حظيرة عن 13698 برقم 20201004 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ محمد رضا رجاهللا -  57

 سليمان محروس فوزي محمد/  ملك قاي:  بجهة ، المواشي وبيع لتربية

 مقاوالت عن 13726 برقم 20201012 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد احمد عيد -  58

 محمد عيد حمدي هناء/  ملك اطواب:  بجهة ، االلي والحاسب الكمبيوتر خدمات ماعدا عمومية وتوريدات

 محل عن 13699 برقم 20201004 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتريس محمود محمد محمود -  59

 عتريس محمود محمد عمر/  ملك اشمنت:  بجهة ، كهربائية اجهزة بيع

 محل عن 13699 برقم 20201004 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتريس محمود محمد محمود -  60

 في 1946 رقم محو بامر شطبه وتم 2010/7/8 في 4159 رقم قيده سبق رئيسي محل لديه كان:  بجهة ، كهربائية اجهزة بيع

2020/8/24 

 حظيرة عن 13703 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحفيظ حسن سيد رشا -  61

 احمد محمد رمضان/  ملك المشارقة نزلة:  بجهة ، مواشي

 عن 13690 برقم 20201001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمود عطيه بكر ابو -  62

 عبدالوهاب محمود عطيه/ملك فاضل زكى- وبهننا ننا:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه حظيره

 مكتب عن 13707 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحي محمد عبدالحي محمد -  63

 عبدالحي محمد عبدالحي/  ملك دالص:  بجهة ، االلي والحاسب الكمبيوتر خدمات ماعدا عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 حظيره عن 13708 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده محمد جابر ناديه -  64

 الرحمن عبد محمد المنعم عبد رمضان/ملك/ الرحمن عبد محمد عزبه:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 توريدات مكتب عن 904 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد بدر ماجدة -  65

 احمد فتحي اشرف/  ملك المحاكم مجمع خلف البدوي شارع سالم صالح شارع:  بجهة ، عمومية

 توريدات مكتب عن 904 برقم 20201011 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد بدر ماجدة -  66

 نشاط عن 2008/2/11 بتاريخ 904 برقم واودع عوني شارع من البدوي شارع 7 الرمد بناحية رئيسي محل:  بجهة ، عمومية

 ع.م. ج داخل رحالت نقل مكتب

 تجارة عن 13744 برقم 20201015 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالحميد ابراهيم احمد -  67

 محمود امام محمود/  ملك الثالثاء سوق شارع اشمنت:  بجهة ، بقاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 11213 برقم 20201011 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الوهاب عبد عاشور خالد -  68

 محمود جمال كريم/  ملك االباصيري:  بجهة ، حريمي جاهزة مالبس

 تجارة عن 11213 برقم 20201011 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الوهاب عبد عاشور خالد -  69

 برقم برقم وقيد تجميل وادوات صناعية منظفات تجارة نشاط عن  هارون بني بناحية  رئيسي محل:  بجهة ، حريمي جاهزة مالبس

 سويف بنى غرفه سجل2017/11/26 في 11213

 تجارة عن 13742 برقم 20201014 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد صالح -  70

 منصور محمد محمد احمد/  ملك انفسط:  بجهة ، والبذور واالسمدة المبيدات

 وبيع تربيه حظيره عن 5318 برقم 20201014 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين امام عيد شيماء -  71

 عبده محمد عبدالتواب/ملك الجديد الكوبرى العجوز باها:  بجهة ، المواشى

 وبيع تربيه حظيره عن 5318 برقم 20201014 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين امام عيد شيماء -  72

 2011/12/4 فى1057 برقم الطلب هذا واودع بالتجزئة بقالة تجارة  نشاط عن العجوز باها بناحيه رئيسى محل:  بجهة ، المواشى

 سويف بنى غرفه سجل 5318  رقم تحت وقيد

 حدايد تجارة عن 13741 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس شفيق فرج شنوده -  73

 سالمه سالمه اشرف/  ملك اسالم شارع:  بجهة ، وبويات

 عصير محل عن 13749 برقم 20201018 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد بخيت احمد -  74

 محمد احمد محمد بخيت/ملك المدارس ش سالم صالح ش:  بجهة ، قصب

 مكتب عن 13692 برقم 20201001 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد سالم سليمان وائل -  75

 سالم سليمان عاصم/ملك الشباب اسكان 21  الجديده سويف بنى مدينه:  بجهة ، متكامله واعمل عموميه مقاوالت

 ورشة عن 13691 برقم 20201001 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحاته محمد جمال -  76

 عبدالجليل كامل محمد/  ملك الفيوم طريق بخيت بني:  بجهة ، سيارات ميكانيكي

 اجهزه بيع محل عن 13700 برقم 20201004 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عمار جوده زينب -  77

 عبدالحفيظ سعد االنور سيد/ ملك احمد بنى:  بجهة ، كهربائيه

 ، صيدليه عن 13693 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ناجح رؤف ابانوب -  78

 على عبدالحليم صابر/ملك القاهره البنك بجوار النيل طراد ش:  بجهة

 صيدلية عن 13711 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبداللطيف عبدهللا ساره -  79

 محمد حسان محمد هدير/  ملك عبدالصمد منشاة:  بجهة ،

 اكسسوارات عن 13714 برقم 20201007 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برسوم جبران ممدوح هبه -  80

 سليمان عطاهلل جابر اسامه/ ملك الجيار شارع من متفرع سليم ش:  بجهة ، وهدايا حريمى

 مقاوالت مكتب عن 13704 برقم 20201005 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على قرنى على محمد -  81

 على قرنى على/ملك الرياض:  بجهة ، عموميه

 ، بلدى مخبز عن 13715 برقم 20201007 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر حسين سيد حسين -  82

 جبر حسين سيد حسني المرحوم ورثة/  ملك غنيم بني:  بجهة

 ، بلدى مخبز عن 13715 برقم 20201007 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر حسين سيد حسين -  83

 وتم االلي نصف بلدي مخبز نشاط عن سويف بني تجاري سجل 2003/8/17 في 41021 برقم قيده سبق رئيسي محل:  بجهة

 2020/10/7 في 41489 رقم محو بامر شطبه

 تصدير عن 13725 برقم 20201012 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل فضل جابر عبدالرحمن -  84

 خليل فضل جابر منصور/ملك كليوباترا ش:  بجهة ، االزمه التراخيص على الحصول بعد الحكومه من بها المصرح السلع



 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

 ورشه عن 13694 برقم 20201001 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهرى خضر خالد عبدالرحمن -  85

 محمد حسن عويس محمد/ملك ابوحته معرض بجوار عابدين حسن ش النيل كورنيش:  بجهة ، الى سيارات صيانه

 حظيره عن 13727 برقم 20201012 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا رمضان جمال -  86

 عبدالجابر فاروق خالد/ملك العالميه عزبه نعسان معصره:  بجهة ، المواشى وبيع لتربيه

 مقاوالت عن 13728 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوة محمد محمد فجر محمد -  87

 عطوة محمد محمد فجر احمد/  ملك اطواب:  بجهة ، عمومية

 لتربية حظيرة عن 13730 برقم 20201012 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر عكاشه محمود وليد -  88

 بدر عكاشه محمود/  ملك البهسمون:  بجهة ، المواشي وبيع

 تجارة عن 13731 برقم 20201012 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتريس محمود محمد عمر -  89

 محمد عبدهللا سيد محمد/  ملك الميمون:  بجهة ، والغساالت والسخانات الثالجات

 عن 13729 برقم 20201012 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالرحمن عبدالعاطى عمرو -  90

 عبدالعاطى عبدالرحمن/ملك الزعيرى شحاته محمد ش 142 الروضه ش:  بجهة ،(  المستندات تصوير عدا) مكتبيه ادوات تجارة

 عبدالرحمن

 تجارة عن 13732 برقم 20201012 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى على عبدالعظيم على -  91

 سيد محمد محمد حمديه/ملك العام المستشفى شارع:  بجهة ، والبويات الحدايد

 مكتب عن 13695 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عوض عرفات اسالم -  92

 احمد محمد سوزان/ملك الروضه من متفرع عالم ش 28 الروضه ش:  بجهة ، هندسيه استشارات

 لتجارة مخزن عن 13705 برقم 20201005 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي سالمة عطا هاني -  93

 موسي سالمه عطا/  ملك العرب بياض:  بجهة ، الخردة

 لبيع حظيره عن 12725 برقم 20201005 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز سيد على امل -  94

 حسن شعبان ممدوح/ملك/شرهى قريه:  بجهة ، المواشى وتربيه

 لبيع حظيره عن 12725 برقم 20201005 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز سيد على امل -  95

 رقم بالسجل ومقيد حريمى ترزى نشاط عن حسن محروس فتحى ربيع/ ملك شرهى عنوانه رئيسى محل:  بجهة ، المواشى وتربيه

 سويف بنى غرفه سجل 12725

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   االلى الحاسب خدمات توريد عدا عامه وتوريدات العموميه المقاوالت   ،  شركة   وشريكها محمد بركات منى/  شركه -  1

 خدمات توريد عدا عامه وتوريدات العموميه المقاوالت عن ، 13748 برقم 20201018 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 زيدان كمال احمد/ملك مصطفى ممدوح الشهيد شارع:  بجهة ، االلى الحاسب

   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 ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20201001 تاريخ وفى ،   11413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى محمد حالفتا عبد الهادى عبد طارق   - 1

 نهائيا التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   10906:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسان العظيم عبد جوده الهادى عبد   - 2

 نهائيا التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   5984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمود  ابراهيم ناصر   - 3

 نهائيا التجارة اعتزال

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   12810:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر عبدالواحد محمد احمد   - 4

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   12958:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادالمولى حسن سيد حنان   - 5

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   12773:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصرى مفتاح صالح رشا   - 6

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   4775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب العليم عبد الرحمن عبد   - 7

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   10035:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  برسوم وديع يحيي وديع   - 8

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   7810:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السالم عبد احمد رمضان شاديه   - 9

 نهائيا التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   435:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر على عمر مصطفى   - 10

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   12746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم خميس محمد اسيا   - 11

 نهائيا التجارة اعتزال

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   13046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود صالح خطاب   - 12

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20201007 تاريخ وفى ،   3798:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  روفائيل بطرس فاروق هانى   - 13

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   3679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد صادق حسام محمود   - 14

 نهائيا التجاره لترك االخر الرئيسى  المحل الغاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   2468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم سعيد سيد محمد   - 15

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   13444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد محمود خالد   - 16

 نهائيا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   5045:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج محمود سليمان احمد   - 17

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   7835:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد محمد احمد محمد   - 18
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 630 برقم المودع به التجارة لترك االخر الرئيسي المحل الغاء  السجل
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 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   12562:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد بكرى عمرو   - 25

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   3473:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مصطفى محمد حسام   - 26

 نهائيا التجاره اعتزال

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   3003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا اسعد عيد هانى   - 27

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   8666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم العزيز محمدعبد مها   - 28

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   9775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجيد عبد سعد جمال سعد   - 29

 نهائيا التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   13234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد توفيق محمد احمد   - 30

 نهائيا التجاره اعتزال

 شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   10622:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مسعود الفتاح عبد حسن مىاكرا   - 31

 نهائيا التجارة اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   9005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الملك عبد فريج عبدهللا فرحه   - 32

 نهائيا التجاره اعتزال  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

 اعتزال  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   7050:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزيز عادل سامى   - 33

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   8234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الحكيم عبد على هيام   - 34

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   7575:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر محمد كامل حسن   - 35

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201021 تاريخ وفى ،   7300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم سيد فتحى احمد   - 36

 نهائيا التجاره اعتزال

 تم   20201021 تاريخ وفى ،   12088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل سليمان العابدين زين على طاهر عال   - 37

 مصطفى اشجان/ ملك الجامعه سور خلف الحريه ارض الشيماء برج/ بورسعيد/ش بناحيه الكائن  الفرع الغاء  السجل شطب/محو

 محمود

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   12401:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عزمى ابراهيم خليل   - 38

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   13177:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عبدالمنعم اشرف صفيناز   - 39

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   11206:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم العظيم عبد محمد   - 40

 نهائيا التجاره اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   9709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالعليم محمود عمر   - 41
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 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201027 تاريخ وفى ،   6068:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عيد قرنى بهجت   - 44

 نهائيا التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   13595:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه صابر رمضان عصام   - 45

 نهائيا التجاره اعتزال

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  8512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح حسين المنعم عبد حسن -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  8090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم حموده منال -  2

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  2181 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صادق الرءوف عبد احمد -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  12573 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل امين عياد ياسمين -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  11379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى السيد ناصر طه -  5

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  12247 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد احمد سميه -  6

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  11974 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعطى عبد محمد طارق محمد -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  5128 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطب احمد هاشم محمود -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  10318 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فرج محمد هند -  9

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  10596 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحافظ عبد محمد جمال محمد -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  70 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد فؤاد محمود الحميد عبد -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  11969 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمود السيد بديعه -  12

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  13313 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رياض جابر كمال احمد -  13

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  12761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كفافى محمد ابوالسعود محمد -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  13564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد حسن رمضان الخير ابو -  15

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  3907 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد على هايدى -  16

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  13749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد بخيت احمد -  17

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  5899 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد بكرى السعدى ايهاب -  18

  جنيه  25000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  3974 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحافظ عبد لملوم الحسينى نادى -  19

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  9592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امبابى العزيز عبد ابراهيم -  20

  جنيه  500000.000، 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 ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  13631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على احمد عاشور حماده -  21

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  13614 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد موسى عبدالشكور رمضان -  22

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  2498 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن سعداوى احمد حسن -  23

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  2498 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن سعداوى احمد حسن -  24

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  10626 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفيفى محمد عويس رمضان -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  13755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعظيم عويس حجاج تامر -  26

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201028 ، تاريخ وفي  1742 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برنابامتى فهمى ميشيل جون -  27

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 13693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ناجح رؤف ابانوب -  1

 على عبدالحليم صابر/ملك القاهره البنك بجوار النيل طراد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 13692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد سالم سليمان وائل -  2

 سالم سليمان عاصم/ملك الشباب اسكان 21  الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 13690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمود عطيه بكر ابو -  3

 عبدالوهاب محمود عطيه/ملك فاضل زكى- وبهننا ننا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 13694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرى خضر خالد عبدالرحمن -  4

 محمد حسن عويس محمد/ملك ابوحته معرض بجوار عابدين حسن ش النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 13691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته محمد جمال -  5

 عبدالجليل كامل محمد/  ملك الفيوم طريق بخيت بني ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 13689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم جبريل ادم سيد -  6

  فراج محمد عويس/ملك الرمد حى ش الرمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمار جوده زينب -  7

 عبدالحفيظ سعد االنور سيد/ ملك احمد بنى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال حسن محروس محمد -  8

 هنداوي عبدالجواد محمد مصطفي/  ملك الحمرايا ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد رضا رجاهللا -  9

 سليمان محروس فوزي محمد/  ملك قاي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علوانى صالح انتصار -  10

  على جمال نورا/ملك/ البدينى زمام/ ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عوض عرفات اسالم -  11

  احمد محمد سوزان/ملك الروضه من متفرع عالم ش 28 الروضه ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتريس محمود محمد محمود -  12

 2020/8/24 في 1946 رقم محو بامر شطبه وتم 2010/7/8 في 4159 رقم قيده سبق رئيسي محل لديه كان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 13699    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، عتريس محمود محمد محمود -  13

 عتريس محمود محمد عمر/  ملك اشمنت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 13704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى على محمد -  14

  على قرنى على/ملك الرياض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 13703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ حسن سيد رشا -  15

 احمد محمد رمضان/  ملك المشارقة نزلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 13702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمدين محفوظ محمود -  16

 احمد محمدين محفوظ/  ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 13705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي سالمة عطا هاني -  17

 موسي سالمه عطا/  ملك العرب بياض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 12725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد على امل -  18

 حسن شعبان ممدوح/ ملك اهناسيا/م شرهى قريه بناحيه المواشى وتربيه لبيع حظيره نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 2020/10/5 فى 1808 برقم الطلب واودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 13701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد حسين احمد محمد -  19

 محمد محمد موسي محمد/  ملك االمراء منشاة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 12725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد على امل -  20

 12725 رقم بالسجل ومقيد حريمى ترزى نشاط عن حسن محروس فتحى ربيع/ ملك شرهى عنوانه رئيسى محل  ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 12725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد على امل -  21

 حسن شعبان ممدوح/ملك/شرهى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى درويش رمضان عالء -  22

  عيسى درويش رمضان/ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد نجالء -  23

 عوض عبدالناصر معاذ/  ملك العروس قمن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد محمد سيد رجب -  24

 السيد عبد محمد سيد عزت/ملك/ الشروق قريه الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحي محمد عبدالحي محمد -  25

 عبدالحي محمد عبدالحي/  ملك دالص ،:   الـتأشير



 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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد قرني سيد محمد -  26

 عبدالجواد سيد قرني سيد/  ملك عبدالقادر سيد عزبة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 13708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد جابر ناديه -  27

 الرحمن عبد محمد المنعم عبد رمضان/ملك/ الرحمن عبد محمد عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفي محمد رمضان -  28

 منصور عبده عشري/ ملك بهبشين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعد سعاد -  29

  حسن عبدالعزيز باسم/ملك عبدالجواد وهبه محمود شارع مقبل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حسين سيد حسين -  30

 االلي نصف بلدي مخبز نشاط عن سويف بني تجاري سجل 2003/8/17 في 41021 برقم قيده سبق رئيسي محل ،:   الـتأشير

 2020/10/7 في 41489 رقم محو بامر شطبه وتم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حسين سيد حسين -  31

 جبر حسين سيد حسني المرحوم ورثة/  ملك غنيم بني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد سيد محمد عمرو -  32

 حسن الحميد عبد نبيله ملك/ المجد ابو/ش 8/ مقبل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 7089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سيد عاطف احمد -  33

 القادر عبد سيد عاطف/ملك/اشمنت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سالمه سعيد ناجى -  34

 عوض سالمه عيد/  ملك العرب بياض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطيف عبدهللا ساره -  35

 محمد حسان محمد هدير/  ملك عبدالصمد منشاة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم جبران ممدوح هبه -  36

  سليمان عطاهلل جابر اسامه/ ملك الجيار شارع من متفرع سليم ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 7089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سيد عاطف احمد -  37

 سويف بنى غرفه سجل 2020/10/7 فى 1827برقم واودع القادر عبد سيد عاطف/ملك/ اشمنت بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  سيد عاطف احمد/ ويديره

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 13716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير ابادير رياض بوسى -  38

  مرزوق محمود راضى حمدى/ملك الميمون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 11213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوهاب عبد عاشور خالد -  39

 وقيد 2020/10/11 فى1840 برقم واود جاهزه مالبس تجارة نشاط عن االباصيري بناحية اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

  سويف بنى غرفه سجل 11213 تابع رقم تحت

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز قرني عواد الدين ضياء -  40

 عبدالحميد عبدالسالم محمد/  ملك خطاب عمربن شارع الرمد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عوض سعد سوزان -  41

 سعيد حنا طنيوس عفاف/ملك العرب بياض ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود مكرم دسي مجده -  42

 ابراهيم غالى شفيق رومانى/ملك دموشيا ،



 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 20201011 تاريخ وفي 11213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوهاب عبد عاشور خالد -  43

 في 11213 برقم برقم وقيد تجميل وادوات صناعية منظفات تجارة نشاط عن  هارون بني بناحية  رئيسي محل ،:   الـتأشير

  سويف بنى غرفه سجل2017/11/26

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 11213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوهاب عبد عاشور خالد -  44

 محمود جمال كريم/  ملك االباصيري ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد بدر ماجدة -  45

 رحالت نقل مكتب نشاط عن 2008/2/11 بتاريخ 904 برقم واودع عوني شارع من البدوي شارع 7 الرمد بناحية رئيسي محل

  ع.م. ج داخل

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد بدر ماجدة -  46

  احمد فتحي اشرف/  ملك المحاكم مجمع خلف البدوي شارع سالم صالح شارع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 12718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيفى محمود محمدين سيد -  47

  امين محمد عبدالسالم عبير/ملك الدينى المعهد ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد بدر ماجدة -  48

 وقيد 2020/10/11 في 1838 برقم واودع سويف بني بندر بناحية  عمومية توريدات مكتب نشاط عن اخر رئيسي محل افتتاح

 سويف بنى غرفه سجل 904تابع تحت

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم فهمى تهامى خالد -  49

  سليمان محمد جمال/ملك السلطان ترعه ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالسالم حسن محمد -  50

   عبدالسالم حسن احمد/ملك السعود ابو عبدالمجيد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى ابراهيم محمد -  51

 احمد مصطفى عاطف/ملك/ اسالم/ ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 3679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صادق حسام محمود -  52

 برقم المودع استيشن بالى نشاط عن هالل محمد حسن محمد/ملك 5 رقم محل مقبل بناحيه االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 به التجاره لترك 2010/5/25 فى 617

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 13722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد كمال ثروت ابرام -  53

 عبدالشهيد كمال ثروت/ملك الحالبيه- الدشاشى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا رمضان جمال -  54

  عبدالجابر فاروق خالد/ملك العالميه عزبه نعسان معصره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور نويجع منصور اسالم -  55

  نويجع منصور نويجع عيد/ملك فاضل زكى عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عكاشه محمود وليد -  56

 بدر عكاشه محمود/  ملك البهسمون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوة محمد محمد فجر محمد -  57

 عطوة محمد محمد فجر احمد/  ملك اطواب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 11974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد محمد طارق محمد -  58

 احمد سيد مجدى/ملك االوقاف ابراج امام بابا على مطعم اعلى عارف السالم عبد/ش الى العنوان تعديل ،:   لـتأشيرا 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 20201012 تاريخ وفي 13736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا معوض يوسف عادل -  59

  المحلي المجتمع تنمية جمعية/  ملك دموشيا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم سالم مسلم حماده -  60

  سليم سالم سلمان صابر/ملك دموشيا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على عبدالعظيم على -  61

  سيد محمد محمد حمديه/ملك العام المستشفى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد شعبان محمد -  62

 مرسي محمد عبدالحميد شعبان/  ملك المنشية سرور شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد احمد عيد -  63

  محمد عيد حمدي هناء/  ملك اطواب ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتريس محمود محمد عمر -  64

 محمد عبدهللا سيد محمد/  ملك الميمون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فضل جابر عبدالرحمن -  65

  خليل فضل جابر منصور/ملك كليوباترا ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان محمد عبدالباقى محمد -  66

  علوانى ابراهيم وجمال علوانى ابراهيم خليل/ملك الفارض ابن شارع مقبل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 13729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحمن عبدالعاطى عمرو -  67

  عبدالرحمن عبدالعاطى عبدالرحمن/ملك الزعيرى شحاته محمد ش 142 الروضه ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 13738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم معبد محمد سعد -  68

  معبد محمد رزق/ملك غيضان منيل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 5901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد ابراهيم سالمه -  69

 عن عبدالفتاح شعبان شعبان/  ملك الحالبية بناحية 630 برقم المودع به التجارة لترك االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 جاهزه  مالبس بيع نشاط

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 13606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض صابر عبدالفتاح عبدالعليم -  70

  احمد عبدالحليم عبدالرحمن/ملك العمومى الطريق سنور بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 11053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوبكر الرحمن عبد احمد -  71

 به التجارة لترك 2020/9/23 في 1696 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 13742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد صالح -  72

 منصور محمد محمد احمد/  ملك انفسط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 13739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن طه احمد عبدالعظيم -  73

 حسن طه احمد محمود/  ملك هللا رزق عزبة الشناوية ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 5318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين امام عيد شيماء -  74

 تحت وقيد 2020/10/14 فى1902 برقم الطلب هذا واودع مواشى حظيره نشاط عن العجوز باها بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،

  سويف بنى غرفه سجل 5318 تابع رقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 13741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شفيق فرج شنوده -  75

 سالمه سالمه اشرف/  ملك اسالم شارع ،:   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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 5318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين امام عيد شيماء -  76

  عبده محمد عبدالتواب/ملك الجديد الكوبرى العجوز باها ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 5318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين امام عيد شيماء -  77

  رقم تحت وقيد 2011/12/4 فى1057 برقم الطلب هذا واودع بالتجزئة بقالة تجارة  نشاط عن العجوز باها بناحيه رئيسى محل ،

 سويف بنى غرفه سجل 5318

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 13740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ مصطفى محمد هللا عبد -  78

  عبدالحافظ مصطفى محمد/ملك ابوسيف ش المساعده جزيرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 10826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود روبى منى -  79

 عبدالعزيز احمد بكري/  ملك باشا شريف قرية بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 7089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سيد عاطف احمد -  80

  القادر عبد سيد عاطف/ملك اشمنت قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 2411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد محمود وفاء -  81

 عبدالعظيم محمد سيد محمد/  ملك باشا رياض قرية بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 13595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه صابر رمضان عصام -  82

 حسين صابرطه رمضان/  ملك بلفيا قرية بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 13744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد ابراهيم احمد -  83

 محمود امام محمود/  ملك الثالثاء سوق شارع اشمنت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 13743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالفتاح فتحى مصطفى -  84

 دياب عبدالفتاح فتحي محمد/  ملك سليم ابو نزلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201017 تاريخ وفي 13753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالفضيل محمد -  85

  على طه سيد ربيع/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 13747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد محمد حنان -  86

 دسوقي احمد حماده/  ملك عرابي احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 13749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد بخيت احمد -  87

  محمد احمد محمد بخيت/ملك المدارس ش سالم صالح ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 13746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا سعد محمد عبدالعال فاروق -  88

 الجبالى مصطفى محمد جمال محمد/ ملك الشناويه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 12728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد على مصطفى -  89

  الوهاب عبد محمد على/ملك الجالء/ش الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 5598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر محمد تامر -  90

  محمد عبدالدايم اسماعيل طه/ملك سويف ببنى الغربى الحى تقسيم اخر االزهرى طريق بجعله العنوان تعديل  ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 13745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد هللا جاب سعد مهدي -  91

 سيد هللا جاب سعد علي/  ملك الشناويه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 13495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد معوض صابرين -  92

  جاد بدوى قرنى/ملك االحمر الكوم بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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 20201019 تاريخ وفي 13621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان نادى محمد احمد احمد -  93

  محمد مهدى يونس صطفىم/ملك التموين مديريه بجوار عارف عبدالسالم شارع بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سليمان العابدين زين على طاهر عال -  94

 ارض الشيماء برج بورسعيد ش بجعله 2020/2/18 فى 363 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  مصطفى اشجان/ بملك الجامعه سور خلف الحريه

 تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سليمان العابدين زين على طاهر عال -  95

  محمد عبدالعاطى طلعت/ملك الروضه شارع بجعله الرئيسى المحل العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 12088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سليمان العابدين زين على طاهر عال -  96

 اشجان/بملك الجامعه سور خلف الحريه ارض الشيماء برج بوسعيد شارع بجعله الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمود مصطفى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 13751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبارة محمد صادق ساميه -  97

 علي محمد محمد حاتم/  ملك العلمي المركز اسفل 38 بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 3090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، استورز ورداني ايمن -  98

  عبدالمجيد محمود محمد محسن/ملك االباصيرى 6 شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 13750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد طه محمد -  99

 فرغلي القاضي محمد اسماعيل/ ملك عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 12632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب احمد محمد طارق -  100

 برقم الطلب هذا واودع معمره وسلع منزليه ادوات تجارة نشاط عن االول الحى بناحيه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  سويف بنى غرفه سجل 12632 تابع رقم تحت وقيد 2020/10/21 فى1956

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 13753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالفضيل محمد -  101

   على عبدالفضيل حسن/ملك الشرقيه سليمان بنى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 3974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد لملوم الحسينى نادى -  102

  الحافظ عبد لملوم الحسينى/ ملك/افوه عطف قريه الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 13752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان صابر فتحى نرمين -  103

 ميهوب عبداللطيف سيد محمود/ملك الحاج منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 13755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم عويس حجاج تامر -  104

 محمد كامل حسن/ملك الغربيه تزمنت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 13257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمدان عبدالعزيز عماد -  105

  موسى محمد عيسى تيسير/ملك المعلمين ابراج امام الرئيسى الملط حلمى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 12088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سليمان العابدين زين على طاهر عال -  106

 به التجاره لترك  2020/2/18 فى 363برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 13754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان العليم عبد بكرى فتحى -  107

 الرازق عبد رمضان اسامه/ ملك/  اطواب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 12632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب احمد محمد طارق -  108

  وقيد 2019/7/30 فى1320 برقم الطلب هذا واودع سيارات تاجير مكتب  نشاط عن سويف بنى بناحيه  رئيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 12632 برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 12632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب احمد محمد طارق -  109

  مسلم السيد ياسر/ملك الدم بنك بجوار االول الحى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 13757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حميده عبدالتواب هاله -  110

 عبدالمحسن محمد ابوبكر/  ملك راضي ابو كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد المجد أبو عطية مصطفى -  111

/  ملك اهناسيا مركز النويره بجعله 2019/11/18 في 2060 برقم المودع االخر الرئيسي المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 المجد ابو عطية فاطمه

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد المجد أبو عطية مصطفى -  112

 ابوالمجد عطيه فاطمه/  ملك النويره بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 5903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد محمد فايق محمد -  113

 2020/10/22 فى1971 برقم الطلب هذا واودع المويتال ورشه نشاط عن الحالبيه بناحيه اخر رئيسى محل اففتاح ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل 5903 تابع رقم تحت وقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 13756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج صداق اديب سوزان -  114

  محمد محمد بدوى محمد/ملك الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 5903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد محمد فايق محمد -  115

 وقيد 2012/11/26 فى900 برقم الطلب هذا واودع عمومية مقاوالت مكتب  نشاط عن الحالبيه بناحيه رئيسى محل ،:   الـتأشير

 سويف بنى غرفه سجل5903 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 5903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد محمد فايق محمد -  116

  ميهوب محمد عبدالخالق محمد/ملك العمومى الطريق- الحالبيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 13758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالوهاب حسن محمد -  117

 سالمان علي محمد مجدي/  ملك االستاذ خلف كامل مصطفي ش الروضه شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 10476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد العليم عبد المقصود عبد سعاد -  118

  فرجاني محمد سيد مصطفي/  ملك صالح ابو جزيرة  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 4981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن إمام المجيد عبد إمام -  119

 حسن امام المجيد عبد امام/ملك 44 رقم القطعه/ سنور الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 13759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد حامد اشرف احمد -  120

 منصور اسماعيل محمود محمد/  ملك التامينات امام عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 13760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي عادل اسماء -  121

 محمد احمد ابوالخير/  ملك البشري شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عاشور حماده -  122

  على احمد عاشور حماده/ ملك ميانه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 8800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الجواد عبد خليل يحى -  123

 غرفة سجل 8800 تابع رقم تحت وقيد 2020/10/27 في2003 رقم الطلب هذا واودع سويف بنى بناحية فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف بني

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 2498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعداوى احمد حسن -  124

 فيوس رجب محمد/  بملك المصلوب زاوية  الى العنوان تعديل  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 2498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعداوى احمد حسن -  125

 حسن سعداوى احمد/  ملك - سعداوى ش  الى العنوان تعديل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعظيم علي جابر -  126

  علي عبدالعظيم علي/  ملك الوقف براوة قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحافظ احمد غاده -  127

 محمد عبدالحليم سيد/  ملك االروام كنيسة شارع مقبل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 8800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الجواد عبد خليل يحى -  128

  ابراهيم الرحيم عبد احمد/  ملك الزراعيين ميدان البندارى شارع تقاطع عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود احمد -  129

 معوض محمد احمد حسين/  ملك شرهى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجايبى جرجس صبحى هدى -  130

  سليمان نصرهللا بهيج/ملك العرب بياض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 10029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات راضى الفتاح عبد امال -  131

  عبدالمسيح طنيوس كامل احترام/ملك مقبل زغلول سعد شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 1742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برنابامتى فهمى ميشيل جون -  132

 صابر محمود ماهر/  ملك التقوى مسجد بجوار الفشنية شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 13769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمردن محمد صبرى محمود مصطفى -  133

  ابوزيد احمد لطفى نبيله/  ملك عارف عبدالسالم شارع من متفرع مهسال جميل ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 1742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برنابامتى فهمى ميشيل جون -  134

 بنى الغرفه سجل2022 رقم تحت وقيد 20/10/28 2022 برقم الطلب واودع الفشنيه الترعه بناحيه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 سويف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 1742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برنابامتى فهمى ميشيل جون -  135

 دانيال فؤاد مجدى/ملك لطفى الخواجه ممر امام زغلول سعد/ش الى الرئيسى المحل العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 13765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنب ابو محمد السيد نبيل السيد -  136

 شنب ابو محمد السيد نبيل السيد/ ملك الشرقيه غياضنه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 13768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى اللطيف عبد احمد الرحمن عبد -  137

  مجلى عبدالعال عبده/ملك/ بهبشين ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 13766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى عبدالعال سمير سناء -  138

 ابراهيم عيد وخالد ابراهيم عيد وجابر ابراهيم عيد احمد ملك التحرير شارع بلفيا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 13767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عيسى عيسى سامح -  139

 عبد محمود فاطمه/ملك ارضى 22 شقه تعاونيات 82 عماره/ بكرالصديق ابو مسجد/ش/ الجديده سويف بنى مدينه ،:   الـتأشير

 السميع

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 1037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حافظ رمضان الرحمن عبد -  140

 برقم الطلب هذا واودع منزلية وادوات بطاطين استيراد نشاط عن المماليك نزلة بناحية اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 سويف بني غرفة سجل 1037 تابع رقم تحت وقيد 2014

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 10626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى محمد عويس رمضان -  141

  عبدالمجيد صديق سيد عالء/ملك دنديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 1037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حافظ رمضان الرحمن عبد -  142

 احمد محمد عنتر صالح/  ملك المماليك نزلة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 1037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حافظ رمضان الرحمن عبد -  143

 برقم الطلب هذا واودع والبذور والمبيدات االسمده وتجارة استيراد نشاط عن اهناسيا بناحية رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 سويف بني غرفة سجل2008/3/4 في406

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 12573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل امين عياد ياسمين -  1

 الشمسية الطاقه وانظمة عمومية وتوريدات المنشات ونظافة صيانه و عمومية مقاوالت بجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 1651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن السالم عبد جمال -  2

 بالتجزئه بقاله تجاره الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم فهمى تهامى خالد -  3

 بناء ومواد اسمنت تجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 12718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيفى محمود محمدين سيد -  4

 لمفروشاتا تجارة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 11974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد محمد طارق محمد -  5

   عدا* عموميه ومقاوالت متحركه وساللم كهربائيه مصاعد وصيانه وتركيب عامه توريدات مكتب الى النشاط تعديل:  التأشير

 * الكمبيوتر خدمات توريد

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 5120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونيس الشهيد عبد ونيس مريم -  6

 الطبيعية ومتحصالتها الطبية منها عدا العطرية والنباتات االعشاب وتصدير وتعبئة وتجهيز تجفيف بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 70   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد فؤاد محمود الحميد عبد -  7

 الغير لحساب السيارات وشراء لبيع سيارات معرض:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 13606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض صابر عبدالفتاح عبدالعليم -  8

 زيوت محل بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 4995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى عبدالعزيز سيد شعبان -  9

 محمول واجهزة كهربائية اجهزة بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 1604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود فهمى سيد -  10

 متكامله واعمال عمومية مقاوالت مكتب الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 13437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد عالء -  11

 مشويات مطعم

 وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 3974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد لملوم الحسينى نادى -  12

 كهربائيه اجهزه تجاره  الى النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 9894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا احمد ايهاب -  13

 غازيه ومياه*  مكرونه- دقيق* غذائيه مواد بيع بجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 13614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد موسى عبدالشكور رمضان -  14

 المواشى وبيع لتربيه حظيره بجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 2498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعداوى احمد حسن -  15

 *لذلك الالزمه الموافقات على الحصول بعد* عموميه وتركيبات عموميه مقاوالت مكتب الى النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 2498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعداوى احمد حسن -  16

 عصائر تعبئه الى النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم جبريل ادم سيد -  1

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمود عطيه بكر ابو -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته محمد جمال -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد سالم سليمان وائل -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ناجح رؤف ابانوب -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 13694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرى خضر خالد عبدالرحمن -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عوض عرفات اسالم -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علوانى صالح انتصار -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال حسن محروس محمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد رضا رجاهللا -  10

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتريس محمود محمد محمود -  11

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 13700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمار جوده زينب -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 13702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمدين محفوظ محمود -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 13701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد حسين احمد محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 13703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ حسن سيد رشا -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 13704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى على محمد -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 13705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي سالمة عطا هاني -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 12725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز سيد على امل -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 13706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد نجالء -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 13708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد جابر ناديه -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 13707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحي محمد عبدالحي محمد -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 13709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد قرني سيد محمد -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 13710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى درويش رمضان عالء -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطيف عبدهللا ساره -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد سيد محمد عمرو -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى سالمه سعيد ناجى -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم جبران ممدوح هبه -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حسين سيد حسين -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 7089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سيد عاطف احمد -  29

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير ابادير رياض بوسى -  30

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفي محمد رمضان -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 13718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعد سعاد -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود مكرم سيد مجده -  33

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عوض سعد سوزان -  34

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد بدر ماجدة -  35

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 11213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الوهاب عبد عاشور خالد -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قرنى ابراهيم محمد -  37

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالسالم حسن محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد كمال ثروت ابرام -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 13724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز قرني عواد الدين ضياء -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد احمد عيد -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فضل جابر عبدالرحمن -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوة محمد محمد فجر محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا رمضان جمال -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عكاشه محمود وليد -  45

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالرحمن عبدالعاطى عمرو -  46

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتريس محمود محمد عمر -  47

 خاص: 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,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىغاز على عبدالعظيم على -  48

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور نويجع منصور اسالم -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد شعبان محمد -  50

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان محمد عبدالباقى محمد -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم سالم مسلم حماده -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 13736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا معوض يوسف عادل -  53

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 13738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم معبد محمد سعد -  54

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 13739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن طه احمد عبدالعظيم -  55

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 13740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ مصطفى محمد هللا عبد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 13742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد صالح -  57

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 5318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين امام عيد شيماء -  58

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 13741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شفيق فرج شنوده -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 13743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالفتاح فتحى مصطفى -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 13744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد ابراهيم احمد -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 13745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد هللا جاب سعد مهدي -  62

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 13746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا سعد محمد عبدالعال فاروق -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 13747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد محمد حنان -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 13749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد بخيت احمد -  65

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 13750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد طه محمد -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 13751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبارة محمد صادق ساميه -  67

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 13752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان صابر فتحى نرمين -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 12632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب احمد محمد طارق -  69

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 13753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالفضيل محمد -  70

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 13754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان العليم عبد بكرى فتحى -  71

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 13755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم عويس حجاج تامر -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 13756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج صداق اديب سوزان -  73

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 5903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد محمد فايق محمد -  74

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 13757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حميده عبدالتواب هاله -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 13758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالوهاب حسن محمد -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 13759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد حامد اشرف احمد -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 13760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي عادل اسماء -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 13761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعظيم علي جابر -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 13762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجايبى جرجس صبحى هدى -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 8800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الجواد عبد خليل يحى -  81

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 13763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود احمد -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 13764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحافظ احمد غاده -  83

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 13765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنب ابو محمد السيد نبيل السيد -  84

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 13766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى عبدالعال سمير سناء -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 13767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عيسى عيسى سامح -  86

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 1037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حافظ رمضان الرحمن عبد -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 1742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برنابامتى فهمى ميشيل جون -  88

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 13769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمردن محمد صبرى محمود مصطفى -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 13768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى اللطيف عبد احمد الرحمن عبد -  90

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مكتب بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 5519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  1

   للمقاوالت االيمان

 وتعبئه النتاج االسراء الى السمه تعديل: الى 784 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  2

   الزراعيه الحاصالت وتصدير

   sphinx herbs هيربس سفنكس مكتب: الى 12818 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201005:  تاريخ فى  ،  -  3

 مزرعة بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 11187 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201006:  تاريخ فى  ،  -  4

   المواشي وبيع لتربية البحر

 للمقاوالت السعيد مكتب بجعلها السمة تعديل: الى 373 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201007:  تاريخ فى  ،  -  5

   والتوريدات

   الفردوس بجعلها السمه تعديل: الى 11156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201007:  تاريخ فى  ،  -  6

   الفردوس بجعلها السمه تعديل: الى 11156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201007:  تاريخ فى  ،  -  7



 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

   بالتجزئه البقاله لتجاره المحبه: الى 13626 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201007:  تاريخ فى  ،  -  8

   بناء ومواد اسمنت لتجارة المصريه: الى 13655 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  9

 بقالة بجعلها التجارية السمه تعديل: الى 13565 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  10

   االيمان

 لتصدير النور بجعلها السمه تعديل: الى 5120 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201012:  تاريخ فى  ،  -  11

   العطرية والنباتات االعشاب

   الغير لحساب السيارات شراءو لبيع الزينى: الى 70 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  12

 العموميه للمقاوالت الصحراء مكتب: الى 10596 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  13

   المتكامله واالعمال

 The بروكيريدج استيت ريل ادريس ذا: الى 2805 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  14

adress real estate brokerage   

   يوجد ال: الى 5992 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  15

 المصطفي بجعلها السمه تعديل: الى 1604 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  16

   متكامله واعمال عمومية للمقاوالت

 زيوت لتجاره المحمديه االنوار: الى 12827 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  17

   السيارات

   MINS10 دقائق عشر: الى 13694 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201020:  تاريخ فى  ،  -  18

   نيو تك هاى: الى 9761 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201025:  تاريخ فى  ،  -  19

   كوال مانجو الى السمه تعديل: الى 2498 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  20

 المتحده مكتب الى السمه تعديل: الى 2498 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201027:  تاريخ فى  ،  -  21

   العموميه والتوريدات للمقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20201018 تاريخ وفي 7352   برقم قيدها سبق ، وشريكها السالم عبد اسماعيل شيماء شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201018 تاريخ وفي 7352   برقم قيدها سبق ، احمدوشريكه محمد خالد شركه -  2

 تضامن شركة: التأشير

,   القانونى الكيان تعديل تم20201018 تاريخ وفي 7352   برقم قيدها سبق ، وشريكته الجواد عبد احمد محمد خالد/ شركه -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احمد محمد خالد/ شركه: الى 7352 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201018:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكته الجواد عبد

 احمد محمد خالد/ شركه: الى 7352 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201018:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكته الجواد عبد

 احمد محمد خالد/ شركه: الى 7352 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20201018:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكته الجواد عبد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  1

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  2

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد عيلاسما شيماء -  3

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018



 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

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  4

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  5

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  6

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير وادالج

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  7

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  8

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  9

 عدا والبنوك هالحكومي والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  10

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  11

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 مدير الجواد عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  12

 عدا والبنوك الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه

:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى

 7352   برقم    20201018

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  13

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ



 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

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  14

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  15

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  16

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  المالس عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  17

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 عبد احمد محمد خالد/ الشريك الى االداره بند تعديل/ ج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  18

 الحكوميه والهيئات الجهات جميع امام  المعامالت كافه فى وتمثيلها  الشركه عن والتوقيع االداره حق وحد وله للشركه مدير الجواد

 ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير* الفنيه النواحى عدا والبنوك

 7352   برقم    20201018:  تاريخ

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  19

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  20

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  سالمال عبد اسماعيل شيماء -  21

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  22

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  23

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  24

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  25

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 ولها الفنيه الناحيه نم  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  26

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  27

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق



 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

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  28

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  29

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 ولها الفنيه الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  فنى مدير  تضامن شركة  السالم عبد اسماعيل شيماء -  30

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  31

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  32

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  33

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  34

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  35

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

 الناحيه من  السالم عبد اسماعيل شيماء/  الشركه ويدير  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الجواد عبد احمد محمد خالد -  36

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، فقط الشركه عن الفنيه االداره حق ولها الفنيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكها السالم عبد اسماعيل شيماء شركه -  1

7352 

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  احمدوشريكه محمد خالد شركه -  2

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكته الجواد عبد احمد محمد خالد/ شركه -  3

7352 

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكها السالم عبد اسماعيل شيماء شركه -  4

7352 

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  احمدوشريكه محمد خالد شركه -  5

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكته الجواد عبد احمد محمد خالد/ شركه -  6

7352 

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكها السالم عبد اسماعيل شيماء شركه -  7

7352 



 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

 7352   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  احمدوشريكه محمد خالد شركه -  8

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة  وشريكته الجواد عبد احمد محمد خالد/ شركه -  9

7352 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8512   برقم    20201001:  تاريخ ، 1777    صالح حسين المنعم عبد حسن -  1

 8575   برقم    20201001:  تاريخ ، 1770    عيد  رمضان سيد وفاء -  2

 8577   برقم    20201001:  تاريخ ، 1771    حسن جابر حسن محمود -  3

 8700   برقم    20201004:  تاريخ ، 1785    احمد محمد على صباح -  4

 5984   برقم    20201004:  تاريخ ، 1784    ابراهيم محمود  ابراهيم ناصر -  5

 784   برقم    20201004:  تاريخ ، 1790    محمد على قرنى سيد -  6

 4775   برقم    20201005:  تاريخ ، 1797    رجب العليم عبد الرحمن عبد -  7

 1651   برقم    20201005:  تاريخ ، 1801    سيد حسن السالم عبد جمال -  8

 1651   برقم    20201005:  تاريخ ، 1800    سيد حسن السالم عبد جمال -  9

 6993   برقم    20201005:  تاريخ ، 1796    حميده ربيع فتحى محمد -  10

 8492   برقم    20201005:  تاريخ ، 1799    جوده حسن شعبان حسن -  11

 7896   برقم    20201005:  تاريخ ، 1805    سعيد ابراهيم عبدهللا سيد -  12

 8091   برقم    20201005:  تاريخ ، 1798    عبده عطيه شعبان رجب -  13

 7810   برقم    20201006:  تاريخ ، 1813    السالم عبد احمد رمضان شاديه -  14

 8442   برقم    20201006:  تاريخ ، 1817    عوض يعقوب رجائى مينا -  15

 3798   برقم    20201007:  تاريخ ، 1832    روفائيل بطرس فاروق هانى -  16

 3679   برقم    20201011:  تاريخ ، 1844    محمد صادق حسام محمود -  17

 3679   برقم    20201011:  تاريخ ، 1843    محمد صادق حسام محمود -  18



 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

 893   برقم    20201011:  تاريخ ، 1857    بركات احمد سليم وردة -  19

 922   برقم    20201011:  تاريخ ، 1847    مبروك اللطيف عبد محمد اللطيف عبد -  20

 2450   برقم    20201011:  تاريخ ، 1852    سليمان السالم عبد حنفى خالد -  21

 2468   برقم    20201011:  تاريخ ، 1854    ابراهيم سعيد سيد محمد -  22

 2468   برقم    20201011:  تاريخ ، 1850    ابراهيم سعيد سيد محمد -  23

 3679   برقم    20201011:  تاريخ ، 1846    محمد صادق حسام محمود -  24

 3679   برقم    20201011:  تاريخ ، 1836    محمد صادق حسام محمود -  25

 6979   برقم    20201011:  تاريخ ، 1848    مصطفى فؤاد سالمه وليد -  26

 8343   برقم    20201012:  ختاري ، 1876    عمران موسى ليس سعاد -  27

 7835   برقم    20201012:  تاريخ ، 1866    حامد محمد احمد محمد -  28

 7682   برقم    20201012:  تاريخ ، 1871    محمود محمد شعيب طه -  29

 5045   برقم    20201012:  تاريخ ، 1868    فرج محمود سليمان احمد -  30

 259   برقم    20201013:  تاريخ ، 1886    جيرة أمين محمد سامح -  31

 4392   برقم    20201013:  تاريخ ، 1891    العظيم عبد العظيم عبد السميع عبد جمال -  32

 1863   برقم    20201013:  تاريخ ، 1889    محمد جودة حجازي على -  33

 1868   برقم    20201013:  تاريخ ، 1893    محمد احمد المنعم عبد مصطفي -  34

 7047   برقم    20201013:  تاريخ ، 1887    المعطى عبد على مصطفى يحيى -  35

 7873   برقم    20201013:  تاريخ ، 1885    سالم مرعى ممدوح الهادى عبد -  36

 8746   برقم    20201013:  تاريخ ، 1880    رشدى فيصل الحكيم عبد احمد -  37

 5659   برقم    20201014:  تاريخ ، 1903    بكر ابو الرحمن عبد جمال هانى -  38

 2488   برقم    20201014:  تاريخ ، 1905    حسن محمد لطفى محمد -  39

 5318   برقم    20201014:  تاريخ ، 1900    امين امام عيد شيماء -  40

 3473   برقم    20201014:  تاريخ ، 1897    احمد مصطفى محمد حسام -  41

 3473   برقم    20201014:  تاريخ ، 1896    احمد مصطفى محمد حسام -  42

 8666   برقم    20201015:  تاريخ ، 1908    ابراهيم العزيز محمدعبد مها -  43

 8675   برقم    20201015:  تاريخ ، 1916    ابوسيف سامى والء -  44

 7712   برقم    20201015:  تاريخ ، 1915    درويش الفتاح عبد دالواح عبد بدرى -  45

 7131   برقم    20201015:  تاريخ ، 1917    محمد امين حسن احمد -  46



 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

 6784   برقم    20201018:  تاريخ ، 1935    معوض فتحى عاطف تامر -  47

 7958   برقم    20201018:  تاريخ ، 1926    مجاهد حافظ مصباح محمد -  48

 3250   برقم    20201018:  تاريخ ، 1937    ميهوب نادى الهام -  49

 2775   برقم    20201018:  تاريخ ، 1932    محمد عويس فهمى سميه -  50

 2775   برقم    20201018:  تاريخ ، 1931    محمد عويس فهمى سميه -  51

 549   برقم    20201018:  تاريخ ، 1930    عجمى عبود فاروق رمضان -  52

 1311   برقم    20201018:  تاريخ ، 1921    فضل محمود على سهام -  53

 3907   برقم    20201018:  تاريخ ، 1928    على محمد على هايدى -  54

 3907   برقم    20201018:  تاريخ ، 1927    على محمد على هايدى -  55

 8132   برقم    20201019:  تاريخ ، 1945    الجواد عبد الحسيب عبد على محمود -  56

 7481   برقم    20201019:  تاريخ ، 1941    سليمان غزال نصيب عليه -  57

 8393   برقم    20201019:  تاريخ ، 1946    محمود عثمان احمد عصام -  58

 3750   برقم    20201020:  تاريخ ، 1951    محمد عباس ابراهيم احمد -  59

 3974   برقم    20201021:  تاريخ ، 1966    الحافظ عبد لملوم الحسينى نادى -  60

 3974   برقم    20201021:  تاريخ ، 1965    الحافظ عبد لملوم الحسينى نادى -  61

 799   برقم    20201021:  تاريخ ، 1960    محمد حامد طه الرحمن عبد -  62

 8597   برقم    20201021:  تاريخ ، 1964    حسين العظيم عبد حسن عصام -  63

 6524   برقم    20201021:  تاريخ ، 1954    احمد حلمى حمدهللا سامح -  64

 7300   برقم    20201021:  تاريخ ، 1963    ابراهيم سيد فتحى احمد -  65

 8234   برقم    20201021:  تاريخ ، 1969    محمد الحكيم عبد على هيام -  66

 7609   برقم    20201022:  تاريخ ، 1977    كاليوس ناشد فرج جورج -  67

 8629   برقم    20201022:  تاريخ ، 1973    صالح كامل صالح سامى -  68

 3090   برقم    20201022:  تاريخ ، 1974    ستورز وردانى أيمن -  69

 3090   برقم    20201022:  تاريخ ، 1974    اللطيف عبد كامل وردانى ايمن -  70

 3227   برقم    20201025:  تاريخ ، 1981    احمد مخلوف كامل حسن -  71

 3227   برقم    20201025:  تاريخ ، 1980    احمد مخلوف كامل حسن -  72

 3227   برقم    20201025:  تاريخ ، 1982    احمد مخلوف كامل حسن -  73

 2535   برقم    20201025:  تاريخ ، 1985    حسين الحميد عبد سيد يهناد -  74



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 8645   برقم    20201025:  تاريخ ، 1988    بباوى سليمان وجيه -  75

 6295   برقم    20201025:  تاريخ ، 1979    سيد محمد سيد -  76

 7189   برقم    20201026:  تاريخ ، 1993    عبدالهادى محمود حسن حمدى -  77

 3470   برقم    20201026:  تاريخ ، 1991    حنا غبلاير حبشى فاتن -  78

 1383   برقم    20201026:  تاريخ ، 1992    محمد جالل ابراهيم محمد -  79

 1768   برقم    20201026:  تاريخ ، 1997    مرسى شعبان محمد احمد -  80

 3029   برقم    20201027:  تاريخ ، 2006    هللا عبد نصيف صبرى عماد -  81

 2498   برقم    20201027:  تاريخ ، 2000    حسن سعداوى احمد حسن -  82

 3890   برقم    20201027:  تاريخ ، 2008    على حسن شعبان احالم -  83

 6068   برقم    20201027:  تاريخ ، 2007    ابراهيم عيد قرنى بهجت -  84

 8646   برقم    20201028:  تاريخ ، 2016    فرج محمد كمال احمد -  85

 8259   برقم    20201028:  تاريخ ، 2025    السيد محمد محسن محمد -  86

 1742   برقم    20201028:  تاريخ ، 2020    برنابامتى فهمى ميشيل جون -  87

 1742   برقم    20201028:  تاريخ ، 2019    برنابامتى فهمى ميشيل جون -  88

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


