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 منظفات تجارة عن 148519 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ستور مكاوى -  1

 بدوى على ستيته/  بملك البحر شارع جاد عزبة:  بجهة ،

 تجارة عن 148537 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد غنيم حمدى محمد -  2

 عواد السيد عوض مصطفى/ بملك الرياضى طلخا نادى بجوار السريع الطريق:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض الحميد عبد السيد البدراوى -  3

/  بملك حسين طه مدرسه خلف ناجى ايمن شارع سندوب سكه - المنصورة:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 148580

 حميدال عبد السيد منال

 برقم 20210120 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكباتى العنين ابو محمود النبى عبد محمود -  4

 عمرو شارع - الجامعة حى:  بجهة ، 0(  العسكرية والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزة مالبس مصنع عن 148609

 محمد الرازق عبد نبيلة/ بملك العاص بن

 148661 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته حسن يوسف محمد زيزى -  5

 الجمل عمر حامد فرج/  بملك المفارق - اكتوبر 6 شارع من المهندس فرن شارع:  بجهة ، وشباك باب نجاره ورشه عن

 148517 برقم 20210106 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القادر عبد محمد ماجد عبدالقادر -  6

 سالمه على ابراهيم محمود/  بملك الدين شهاب حفير ـ االمل 23 قريه:  بجهة ، بقاله تجاره عن

 عن 148524 برقم 20210110 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطبالوى محمد فتحى ملكه -  7

 المندوه عبده السعيد المنشاوى/  بملك دنجواى:  بجهة ، بقاله تجاره

 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد على المتولى فكرى على -  8

 السيد القادر عبد حمدى/  بملك الدين كريم بساط:  بجهة ، شمسية طاقة مكتب عن 148551

 عن 148588 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نمره يوسف نجيب احمد -  9

 طبل محمود العزيز عبد محمود/  بملك الجيش ش:  بجهة ، محمول اكسسوار

 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى ابراهيم محمود فكرى رائف -  10

 ابراهيم محمود فكرى/  بملك افندى عمر شارع 2:  بجهة ، غذائية مواد تجارة عن 148611

 148628 برقم 20210121 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السيد السعيد جمال هبه -  11

 غنيم محمد حسن عائشه/  بملك بلقاس موقف بجوار السلخانة شارع:  بجهة ، صحية ادوات تجاره عن

 148618 برقم 20210121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسعاد ابو محمد صابر محمد -  12

 سالمه/ بملك الجمل سامى تقسيم(  18)  رقم عقار الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، وتوريدات عامه مقاوالت مكتب عن

 اللطيف عبد محمود ابراهيم

 148625 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغبى احمد البهى محمد محمد -  13

 زغبى احمد البهى محمد/ بملك الحجر اويش:  بجهة ، مطعم عن

 عن 148670 برقم 20210131 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده احمد مصطفى احمد -  14

 ميدعبدالح عادل نجاه/  بملك الحلبونى االطرش كفر:  بجهة ، تفريخ معمل

 عن 148518 برقم 20210106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق رزق رضا احمد -  15

 جواد:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت ودون الالسلكيه الكاميرات عدا فيما مراقبة كاميرات

 يوسف محمد نشوى/  بملك حسنى

 عن 148550 برقم 20210113 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى محمود فايز نجاه -  16

 البيلى غازى محمود فايز محمد/  بملك بنشا الزراعى االصالح حى - نشا:  بجهة ،(  بقالة)  ماركت سوبر

 عن 148552 برقم 20210113 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الجليل عبد محمد خالد -  17

 حسن الجليل عبد محمد خالد/ بملك الدمايرة:  بجهة ، وتجارتها مواشى حظيرة

 148528 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دشيش محمد الحميد عبد رضا -  18

 البتانونى سليمان محمد محمد/  بملك الضهرية:  بجهة ، وفاكهة خضار وكاله عن

 برقم 20210114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تقصيره اللطيف عبد حامد احمد حامد -  19

 الدمرداش ابراهيم البيلى/ بملك فاتك ميت كفر:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشة عن 148562
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 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنهابى محمد امين احمد عمر -  20

 على طلعت حسن/ بملك نور شارع 9 المختلط المنصورة:  بجهة ، متكاملة مقاوالت مكتب عن 148573

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمراز السيد اللطيف عبد السيد طارق -  21

 برج - الجديدة توريل - زغلول سعد شارع - المنصورة:  بجهة ، وساخنه بارده ومشروبات مأكوالت تقديم عن 148586

 الشواف محمد محمد محمود محمد/  بملك كالس هاى

 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوايه الواحد عبد هللا عبد على ايمن -  22

 البياع احمد محمد العزيز عبد وليد/  بملك البياع شارع 17:  بجهة ، وجرانيت رخام ورشه عن 148613

 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى المعطى عبد محمد رمضان -  23

 الدسوقى المعطى عبد محمد/  بملك النصر منشأة:  بجهة ، وتروسيكل وتوكتوك موتوسيكالت تجارة عن 148623

 148665 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  حسن الرحمن عبد فريد محمد -  24

 الهيئة تنظمها التى والقرارات للنظم طبقا 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن

 شعبان احمد محمد احمد/ بملك الشرقى البر - الجنينة كفر:  بجهة ، 0 والواردات الصادرات على العامة

 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضبع شحاته محمد على المنعم عبد هشام -  25

 الغنى عبد عباس عزت اشرف/  بملك بنات الثانوية شارع:  بجهة ، ماركت سوبر عن 148647

 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى على ابراهيم رشدى احمد -  26

 ابراهيم الرحمن عبد على/  بملك الوكاله كفر:  بجهة ، زراعيه جرارات غيار قطع تجاره عن 148539

 عن 148585 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبيب المجيد عبد سيد مروه -  27

 عبده امين ابراهيم امين/  بملك الغربى ياسين سيدى شارع - المنصورة:  بجهة ، حريمى كوافير

 148620 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى حسنين سعد مجدى االء -  28

 سعد مجدى محمد/  بملك سندوب سكة شارع من شعبان فتحى شارع - المنصورة:  بجهة ، استانلس الواح تجارة عن

 حسنين

 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود المولى عبد السعيد احمد -  29

 محمود المولى عبد السعيد/  بملك الجنينه كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 148600

 عن 111746 برقم 20210125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعة مصطفى ثروت محمد -  30

 جمعة مصطفى ثروت/ بملك عارف السالم عبد شارع من المتفرع السمنودى شارع:  بجهة ، 0موبليات معرض

 عن 148500 برقم 20210104 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد السيد صالح -  31

 الشحات حسين ناجى/ بملك بلجاى جميزة:  بجهة ، بالستيك مصنع

 برقم 20210105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره سعيد العال ابو السيد فؤاد احمد -  32

 حياه/  بملك الجمهورية شارع من عماره ابو شارع:  بجهة ، عقارى واستثمار عامه مقاوالت مكتب عن 148507

 الحميد عبد طلعت

 برقم 20210103 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد السالم عبد الشيماء -  33

 التراخيص على الحصول بعد واالنترنت والحراسة االمن عدا فيما بشرية مهارت وتنمية تدريب مركز عن 148499

 السيد تامر/  بملك الجمل ساميه شارع من عمر الفاروق شارع - المنصورة:  بجهة ، 5042 رقم امنية بموافقة الالزمه

 احمد

 148505 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمود السيد محمد -  34

 والتصنيع تجارية وتوكيالت الطبية واالجهزة والمستلزمات العشبية المواد و غذائية ومكمالت تجميل مستحضرات عن

 عمران مصطفى محمود عيد/  بملك بلجاى:  بجهة ، الغير لدى

 عن 148555 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين رزق محمد هاله -  35

 االمام على على شفيق حمدى/  بملك جالل ابو الجوهرى عزبه:  بجهة ، بقالة

 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى محمد الدين عصام احمد -  36

 عارف السالم عبد شارع 17:  بجهة ، معدات وتجارة العمالة توريدات عدا فيما عامة توريدات مكتب عن 148571

 البسطويسى محمد عصام/ بملك المرور كوبرى اسفل

 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد محمود اللطيف عبد محمود(  128162 تابع)  -  37

 على اللطيف عبد شاكر/ بملك النسيمية:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى تربية مزرعة عن 128162 برقم 20210126

 السيد
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 عن 148502 برقم 20210105 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد محمود عمرو -  38

 رزق الرازق عبد محمد طارق/  بملك الحفير - الدرافيل 34:  بجهة ، ولحام حدادة ورشة

 148522 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود ابراهيم ماهر -  39

 رضا/  بملك االديب شارع من كار النور اعلى الجمل ساميه تقسيم:  بجهة ، الغير لدى تجميل مستحضرات تصنيع عن

 حسانين على محمد احمد

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجى محمد السيد المنجى ممدوح -  40

 خفاجى محمد السيد المنجى/ بملك محمود ميت:  بجهة ، الغير لحساب معدات تأجير مكتب عن 148536

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برهام شعيب احمد مكرم عمر(  147549 تابع)  -  41

 يوسف محمد حمدى/ بملك العزيز عبد بن عمر شارع:  بجهة ، وشوكوالته حلويات بيع عن 147549 برقم 20210117

 على ابراهيم

 برقم 20210114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيوطى السيد محفوظ عاطف محفوظ -  42

 الدين محى/  بملك(  1)  رقم - الجرن حى طلخا مركز:  بجهة ، عمومية توريدات و مقاوالت تبمك عن 148563

 العيوطى يونس السيد محفوظ

 148589 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ محمد احمد وحيد محمد -  43

 ساميه مع االديب امتداد - المنصورة:  بجهة ، الكمبيوتر واجهزة العمالة توريد عدا فيما عمومية توريدات مكتب عن

 بدر عوض هللا عبد محمد شوكت/  بملك المنصورة مسجد اعلى الجمل

 148607 برقم 20210120 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان العزيز عبد طلبه حازم -  44

 - الكرنك منطقه(  51)  رقم عقار -(  2)  رقم محل -(  المصيف)  جمصه بلقاس:  بجهة ، صحية ادوات تجاره عن

 العنين ابو حامد هللا عبد شريف/  بملك الشباب شارع

 148616 برقم 20210120 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عوض رزق عوض -  45

 حسن ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك العزيزى شارع -(  9)  رقم عقار طلخا - بندر:  بجهة ، جرانيت و رخام ورشة عن

 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم غازى عبده يسرى فاطمه -  46

 حامد محمد حامد محمد/ بملك البرامون كفر:  بجهة ، صحية ادوات تجارة عن 148602

 148604 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد السيد الدين زين محمد -  47

 يوسف السيد السيد الدين زين/ بملك العيادية -- عطية الشيخ:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب عن

 ، طعام ملح توزيع عن 148626 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد -  48

 العدل هللا عبد السيد/ بملك طناح:  بجهة

 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى احمد امام الدين ضياء محمود -  49

 ضياء محمود/ بملك رمسيس قاعة بجوار الخطاب بن عمر شارع من السالم عبد شارع:  بجهة ، صيدلية عن 148636

 العشماوى احمد امام الدين

 عن 148648 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المغازى عوض محمد -  50

 على السيد المحمدى نفيسه/  بملك درين بريد مكتب بجوار ـ درين:  بجهة ، افرنجى مخبز

 148654 برقم 20210127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم منصور على احمد محمد -  51

 الخير مستشفى خلف - الغزالى االمام شارع -(  4)  رقم عقار - المنصورة:  بجهة ، وميكب حريمى اكسسوار تجاره عن

 الزامك حامد محمد محمد/  بملك السويس قناه شارع من -

 148516 برقم 20210106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم السيد ابراهيم -  52

 ، لها المنظمه والقوانين  للقرارات طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعدا وتصدير استيراد مكتب عن

 محمد على الشحات مصباح/  بملك الجديده السكه شارع الروضه:  بجهة

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاصى هللا عبد محمد السادات(  103163 تابع)  -  53

 عبد وحسن السيد ابراهيم القادر عبد محمد/  بملك السوق شارع:  بجهة ، زيوت تغيير عن 103163 برقم 20210110

 ابراهيم القادر

 برقم 20210105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد حلمى محمود على محمد -  54

 احمد ابراهيم على/ بملك الغاز محطه امام الدراسات -- حجازى شارع:  بجهة ، خردوات تجاره عن 148503

 الحجراتى



 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

 20210112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى محمد سعد سمير سعد(  144681 تابع)  -  55

 عبد السيد فؤاد/ بملك المعلمين تقسيم - القدس شارع(  110)  رقم عقار:  بجهة ، سباحة حمام ادارة عن 144681 برقم

 ابراهيم العاطى

 برقم 20210111 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى محمود يونس ابراهيم كريمه -  56

 العنين ابو سالم صقر العزيز عبد/  بملك االطرش كفر:  بجهة ، وتجارتها مواشى مزرعة عن 148529

 عن 148532 برقم 20210111 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن فتحى حسن زينب -  57

 على احمد سلطان ايمان/  بملك طناح كفر:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 20210114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفان نصحى محمد اميره(  148420 تابع)  -  58

 الرفاعى المتولى ابراهيم ياسر/ بملك الدربى كوم:  بجهة ، وتجارتها مواشى مزرعة عن 148420 برقم

 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد شفيق محمد الخطيب محمود -  59

 الحافظ عبد شفيق محمد الخطيب/ بملك عرصة ابو:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن 148578

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران العظيم عبد الرازق عبد فاديه -  60

 محمد الرفاعى اشرف/  بملك دمنة محلة منية المنصورة:  بجهة ، وتجارتها االلبان النتاج مواشى حظيرة عن 148591

 زرد

 عن 148572 برقم 20210117 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حافظ الباسط عبد هيثم -  61

 محمد حافظ الباسط عبد/  بملك الماكينه عزبه - خامس بلقاس:  بجهة ، االلوميتال لتصنيع ورشه

 برقم 20210119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليمون محمد محمود محمود اسماء -  62

 موسى محمد سالم محمد ورثة/  بملك البدماص كفر - قاعود احمد ش المنصورة:  بجهة ، بقالة تجارة عن 148599

 عن 148606 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حسن زكريا احمد -  63

 الشرقاوى الغنى عبد وهبه ابراهيم/  بملك دمياط طريق - السعديه - العسكر قريه شربين:  بجهة ، دهانات وتعبئه خلط

 148624 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو الحميد عبد بثينة -  64

 وحيش السيد البهى فهيم/ بملك الراشدين الخلفاء شارع:  بجهة ، حريمى كوافير عن

 148651 برقم 20210127 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع محمد على السيد اسالم -  65

 على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدينية والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما وكمبيوتر استيشن بالى عن

 عبد صديق المجيد عبد محمود/ بملك سندوب منيه:  بجهة ، 0 2020 لسنه 6000 رقم امنية موافقة الالزمة التراخيص

 الحافظ

 148644 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم احمد العيسوى احمد هيثم -  66

 محمد العيسوى احمد/  بملك بلقاس طريق - الجيار سعد:  بجهة ، غذائيه مجمدات وتوزيع تعبئه عن

 برقم 20210127 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنصف عبد محمود جالل احمد -  67

 شارع 16:  بجهة ، غذائيه ومواد الكمبيوتر واجهزة العماله توريد عدا فيما عموميه وتوريدات مزادات عن 148656

 المنصف عبد محمود جالل/  بملك ياسين توفيق تقسيم مراد اسماعيل

 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو محمد محمود(  147285 تابع)  -  68

 حسن العنين ابو محمد محمود/ بملك االستاد سور بجوار شربين:  بجهة ، سيارات غسيل عن 147285

 148666 برقم 20210131 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس محمود عبدالعزيز احمد -  69

 هند/  بملك الصالح الملك بجوار المدارس شارع من سينا بن شارع الجديدة توريل المنصورة:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 الدمرداش محمد ابراهيم

 برقم 20210111 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد عمر فراج وفقى -  70

 محمد الفتوح ابو العزبى سمراء/  بملك الوكالة كفر:  بجهة ، فراشة عن 148526

 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد النبى عبد سمير محمود -  71

/ بملك المسيحين مدافن امام هللا امر شارع -- الوسام برج المنصورة:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن 148508

 على محمد هللا عط محمد

 148533 برقم 20210111 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز فرج محمود عادل -  72

 مجاهد محمد محمد جهاد/  بملك طناح كفر:  بجهة ، فايبر مصنع عن

 تجاره عن 148547 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حامد السيد سعد -  73

 اسماعيل كامل مصطفى محمد/  بملك الشرقى المسجد بجوار - بطرة:  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

 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد محمد سامى محمد -  74

 السعيد محمد السعيد محمد/  بملك سمره ابو برج - الند الهابى ميدان - المنصورة:  بجهة ، بقالة عن 148549

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والحكومية العامة والتوريدات الطبية المستلزمات لتجارة العدوى -  75

 واجهزه العماله توريد عدا فيما وحكومية عامه وتوريدات طبية مستلزمات تجاره عن 148557 برقم 20210113

 المجد ابو احمد سعد محمد/  بملك جيهان شارع من سامى محمود شارع 22 - المنصورة:  بجهة ، الكمبيوتر

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلجيهى موسى زكريا يحى محمد(  145156 تابع)  -  76

 محمد/  بملك الحجر اويش:  بجهة ، معادن ستيلو استانليس وتشكيل لتصنيع مصنع عن 145156 برقم 20210111

 منصور محمد محمد وجدى

 برقم 20210114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النفاض يوسف ابراهيم الرازق عبد -  77

 يوسف السيد نجالء/  بملك االعجر كفر طريق - النزهه المنصورة:  بجهة ، العصائر لتصنيع مصنع عن 148564

 النفاض

 برقم 20210114 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح العليم عبد يسى الرحيم عبد -  78

 ابراهيم ابراهيم طلبه/  بملك الدراسات من المتفرع حجاج محمود المنصورة:  بجهة ، صحية ادوات تجارة عن 148567

 الخير ابو

 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد محمد السالم عبد على -  79

 الشناوى السيد محمد حمدى/  بملك الحفير - الدرافيل 39 قرية:  بجهة ، حالقه صالون عن 148614

 برقم 20210120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنيدى المجد ابو الجنيدى التواب عبد -  80

 فتحى/  بملك/  بملك البقليه:  بجهة ، االراضى وزراعة واستصالح غذائيه مواد وتصدير استيراد مكتب عن 143210

 محمد احمد ابراهيم

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنيدى المجد ابو الجنيدى التواب عبد( 143210 تابع)  -  81

 البقليه:  بجهة ، االراضى وزراعة واستصالح غذائيه مواد وتصدير استيراد مكتب عن 143210 برقم 20210120

 محمد احمد ابراهيم فتحى/  بملك/  بملك

 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى القادر عبد مصطفى عماد -  82

 يونس حسن منصور كريمه/ بملك عبده محمد االمام شارع من المدارس شارع المنصورة:  بجهة ، مكتبة عن 148629

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التجارية والتوكيالت والشحوم الزيوت لتجارة بتروزيد -  83

 عبد طه/  بملك العطوية شارع 7:  بجهة ، تجارية وتوكيالت وشحومات زيوت تجارة عن 148640 برقم 20210126

 جمعه محمد احمد المجيد

 عن 148669 برقم 20210131 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محروس احمد -  84

 شبانه عبده صالح عبدالمنعم/  بملك شربينى الحاج كفر:  بجهة ، تفريخ معمل

 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد محمد محمد الشحات عماد -  85

:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد وذلك منسوجه غير اقمشه من طبيه مالبس تصنيع عن 148514

 عابد حسن عباس فلاير/  بملك - نقيطه

 عن 148540 برقم 20210112 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغلبة محمود محمد احمد -  86

 الفتاح عبد االحمدى محمد/ بملك سندوب منيه:  بجهة ، المأكوالت وتقديم مطعم

 برقم 20210117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ساطور محمد السيد الشربينى محمد مجدى -  87

 ساطور مسلم ابو مجدى/  بملك غنيم ترعة:  بجهة ، زراعية ومبيدات بذور تجارة عن 148576

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السيد المغاورى جمال محمد -  88

 اسماعيل السيد المغاورى جمال/  بملك الكرما ميت:  بجهة ، حكوميه توريدات مكتب عن 148590

 عن 148581 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود على محمود -  89

 العزيز عبد السيد منى/  بملك المقابر شارع ـ الجنينه كفر:  بجهة ، االلبان وتوزيع وتجميع تجاره

 148574 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتجارة  عرفة عصام -  90

 دويدار دويدار احمد اكرام/ بملك البرامون:  بجهة ، سيارات معرض عن

 برقم 20210120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد صديق سيد الرحمن عبد -  91

 العزيز عبد هللا عبد محمد هللا عبد/  بملك سندوب منية:  بجهة ، محمول واجهزة اكسسوار تجارة عن 148610



 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

 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دقليجه اللطيف عبد محمد اللطيف عبد احمد -  92

 دقليجه اللطيف عبد محمد اللطيف عبد/  بملك الحجر اويش:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 148596 برقم

 148627 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكريه عوض محمد محمد سمر -  93

 زقزوق هللا عبد العزيز عبد احمد/  بملك الضهرية:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 عن 148641 برقم 20210126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكاوى محمود يوسف احمد -  94

 رانيا/  بملك الحسينى صيدلية مقابل - الحسنية - بك حسين شارع 26 - المنصورة:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة

 عباد مرقص جمال

 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميدالبغدادى عبد محمد الحميد عبد(  147690 تابع)  -  95

 عبد محمد الحميد عبد/ بملك دشيشة ابو:  بجهة ، المواشى وتجارة لتربية مزرعة عن 147290 برقم 20210126

 البغدادى الحميد

 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطوطى البارى عبد محمد عنتر محمد -  96

 البارى عبد محمد عنتر وليد/ بملك انجاق محلة:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة عن 148662

 عن 148663 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فاروق رضا -  97

 مطاوع محمد فهمى فوزى/  بملك جديله نادى امام رياض المنعم عبد شارع:  بجهة ، عطارة

 20210106 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهزه للمالبس الريس(   143219 تابع)  -  98

 شارع - دمنة محلة:  بجهة ،(  العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزة ومالبس تريكو مصنع عن 143219 برقم

 قنديل احمد الرحمن عبد محمد/  بملك االبتدائى المدرسه

 برقم 20210117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى على السباعى على محمد -  99

 من - خطاب برج:  بجهة ، الكمبيوتر واجهزة العماله توريد عدا فيما وتوريدات بالستيك كراسى تجارة عن 148577

 ابراهيم ربيع محمود/  بملك ماهر احمد - خطاب تقسيم

 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران مصطفى محمود هدى -  100

 حسن عباس عيد عصام/  بملك بلجاى:  بجهة ، رياضية العاب صالة عن 148587

 برقم 20210121 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد العاطى عبد الحميد عبد محمد -  101

 العزب عباس محمد الغنى عبد/  بملك نقيطة:  بجهة ، مزيبات تعبئه عن 148630

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد صبرى احمد سرور/ والده بواليه يوسف احمد صبرى احمد سرور عمر -  102

 عمر/ بملك المدنى السجل شارع:  بجهة ، غاز مستودع عن 148655 برقم 20210127 فى قيد ، 100000.000

 والده بواليه يوسف احمد صبرى احمد سرور

 148617 برقم 20210121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكريا يحى محمد ممدوح -  103

 زكريا يحى محمد زكريا/ بملك خامس بلقاس - الدمايرة:  بجهة ، ومدشة اعالف تجارة عن

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعير ابراهيم الغفار عبد ابراهيم محمد(  146009 تابع)  -  104

 عمارة 4 رقم محل جمصة - الكرنك:  بجهة ، وقطاعى جمله غذائية مواد وبيع تجارة عن 146009 برقم 20210103

 جاويش محمد حسن الدين عصام/ بملك العزيز عبد بن عمر شارع 2 رقم

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعير ابراهيم الغفار عبد ابراهيم محمد(  146009 تابع)  -  105

 مقاوالت مكتب/ نشاط عن محل له:  بجهة ، وقطاعى جمله غذائية مواد وبيع تجارة عن 146009 برقم 20210103

 146009 برقم وقيد 2020/ 5/ 23 برقم وقيد 1940 برقم اودع جاويش محمد حسن الدين عصام/ بملك كافتريا

 برقم 20210106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو محمود حلمى هانم -  106

 االمام العزيز عبد رزق محمد/ بملك طنيخ:  بجهة ، بقالة عن 148513

 عن 148515 برقم 20210106 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين نور بدير امال -  107

 فوده المتولى فوده كمال/  بملك الحمراء العزبه بلقاس:  بجهة ، بالعموله تجميل مستحضرات

 عن 148521 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمادى احمد مسعد محمد -  108

 العال ابو قاسم على رانيا/ بملك جديله قابل محطه بجوار الهاويس شارع 58:  بجهة ، رخام تجاره

 20210112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد اسماعيل محمد( 133436 تابع) -  109

 الداودى السيد احمد/  بملك النخلة شارع 12 المنصورة:  بجهة ، بن تجارة عن 133436 برقم

 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان الجواد عبد السيد فتحى جمال -  110

 النجار عوض السيد محمد/ بملك مبارك مدينه - الفضل ابو خالد 64:  بجهة ، غذائية مواد توزيع عن 148560



 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

 148615 برقم 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  محمد احمد على محمد احمد -  111

 قنديل حسن فكرى حسن/  بملك بلقاس طريق -(  السرايا قريه)  - ناصر منشأة دميره طلخا:  بجهة ، اعالف تجارة عن

 برقم 20210124 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد ابراهيم عثمان عثمان محمد -  112

 العال عبد ابراهيم عثمان عثمان/ بملك شها:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجارة عن 148633

 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد صالح الرازق عبد -  113

 ابراهيم احمد احمد عوض/  بملك الحفير االمل 25 قريه:  بجهة ، اعالف تجارة عن 148637

 عن 148653 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف احمد ابراهيم عالء -  114

 ابراهيم هللا عبد/  بملك طناح طريق - الشناوى عزبة:  بجهة ، الكمبيوتر واجهزة العماله توريد عدا فيما توريدات مكتب

 امين

 عن 148559 برقم 20210113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ رمزى محمد محمد -  115

 محمد فوزى هشام/  بملك الستامونى - الروضه:  بجهة ، عامه صيدلية

 برقم 20210112 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباجورى حلمى محمد رضا محمد -  116

 عطا مرسى العزيز عبد خالد/  بملك الزينى ارض:  بجهة ، مدعم آلى نصف مخبز عن 148544

 عن 148583 برقم 20210118 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن نصر حسن منى -  117

 البهنساوى خير على صالح/ بملك جوجر:  بجهة ، واسمده وبذور زراعية مبيدات تجارة

 برقم 20210120 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى توفيق مصطفى توفيق -  118

 ابراهيم ابراهيم فاروق/  بملك االمن مديريه خلف ايوب الصالح - المنصورة:  بجهة ، محمول تجاره عن 148603

 برقم 20210114 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على المكاوى المكاوى رضا محمد -  119

/  بملك عيسى اوالد مسجد من بالقرب - الخال طرق - بهوت كفر نبروة:  بجهة ، صحية ادوات تجارة عن 148565

 على المكاوى المكاوى رضا

 برقم 20210118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوسانى على الشحات بليغ محمد -  120

 عبد على الشحات بليغ/  بملك الحجر اويش:  بجهة ، المستندات تصوير عدا فيما مكتبيه ادوات تجاره عن 148582

 النوسانى المعطى

 عن 148594 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طربيه عثمان السيد سعد -  121

 السيد رضا/  بملك الحق جاد الشيخ شارع -(  15)  رقم عقار - بطرة طلخا:  بجهة ، معمار كهربائية ادوات بيع

 البسطويسى

 عن 148639 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيار محمد السيد محمد -  122

 الجيار السيد محمد السيد/ بملك القماش سالمون:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس مصنع

 برقم 20210127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيار الصديق لطفى السيد محمد -  123

(  6)  المجموعه من(  36)  والفقره(  19)  المجموعه عدا فيما السلع لجميع)  وتصدير استيراد مكتب عن 148652

 -(  60)  رقم عقار - المنصورة:  بجهة ، والواردات الصادرات على العامة الهيئة تنظمها التى والقرارات للقوانين طبقا

 محمد العزيز عبد محمد على/  بملك(  البدماص كفر)  الدراسات - قاعود شارع

 148638 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد احمد سالمه السعيد عالء -  124

 جاد احمد سالمه السعيد/  بملك البيالوية:  بجهة ، العسكريه والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس مصنع عن

 عن 148649 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد سامى وليد -  125

 عبد محمد محمد/  بملك ms Fit gem بجوار الجامعه بوابه ـ 14مدخل ـ المؤمن برج:  بجهة ، سريعه وجبات مطعم

 السعيد الكريم

 برقم 20210105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار حسن سليمان محمد سليمان -  126

 االولياء شارع - المنصورة:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما رجالى جاهزة مالبس تجارة عن 148504

 محمد محمد السيد/  بملك بورسعيد بشارع الشعب نادى خلف(  أ)  مدخل(  ج)  عمارة

 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشة الوهاب عبد سامى اشرف(  95897)  -  127

 خديجة/ بملك داغر معرض خلف/ بملك شها:  بجهة ، الكهربائية االدوات لتجارة مخزن عن 95897 برقم 20210106

 داغر احمد على محمد

 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشة الوهاب عبد سامى اشرف(  95897)  -  128

 الصناعة منتجات تسويق/ نشاط عن محل له:  بجهة ، الكهربائية االدوات لتجارة مخزن عن 95897 برقم 20210106

 958897 برقم وقيد 2000/ 12/ 2 فى افتتح وتصدير واستيراد الخفيفة



 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

 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو محمود حلمى هانم(  148513 تابع)  -  129

 االمام العزيز عبد رزق محمد/ بملك طنيخ نبروه:  بجهة ، 0 ورجالى حريمى اكسسوار عن 148513 برقم 20210106

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد محمود الحميد عبد عيسى رضا(  87912 تابع)  -  130

 الصياد محمود الحميد عبد عيسى رمضان/  بملك بلجاى:  بجهة ، عصائر مصنع عن 87912 برقم 20210110

 برقم 20210110 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خورشيد محمد محمد السيد مجدى -  131

 رشاد الهادى عبد زينب/ بملك دنجواى:  بجهة ، ميكانيكى ورشه عن 148523

 148534 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى فهمى شوقى سامح -  132

 محمود ابراهيم عبدالشكور نظيمة/  بملك مزاح ميت:  بجهة ، الوميتال لتجارة محل عن

 برقم 20210112 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحكيم عبد العزيز عبد رباب -  133

 بدوى حسن احمد وليد/  بملك بساط كفر:  بجهة ، تموين بقاله محل عن 148541

 20210113 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى على الحافظ عبد المعز عبد ادهم -  134

 العظيم عبد محمد ايهاب/  بملك عنتر ميت:  بجهة ، شعبيه ماكوالت مطعم عن 148546 برقم

 148558 برقم 20210113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقبل احمد محمد احمد عمرو -  135

/  بملك الجمل ساميه من متفرع جنينه ابو من زيد بن اسامه شارع تقاطع - المنصورة:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب عن

 مقبل احمد محمد احمد

 148561 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمنودى امين محمد ةنادي -  136

 حسين عادل/ بملك الثورة شارع من المتفرع الجواد عبد محمد شارع:  بجهة ، الزراعية والماكينات االالت تجارة عن

 محمد فهمى

 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى العزيز عبد محمد كريم -  137

 االلفى على احمد محمد/  بملك توريل الفتح مسجد شارع 13 - المنصورة:  بجهة ، رياضية العاب صالة عن 148579

 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى مصطفى محمد مصطفى -  138

 عبد عاطف نرمين/ بملك االشجار حى المنصورة:  بجهة ، تجميل ومستحضرات صيدليات لوازم تجارة عن 148584

 عاشور الفتاح

 148595 برقم 20210119 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمد فراج عرفات منى -  139

 احمد سيد احمد حامد عماد/  بملك السعدية بوشه شربين:  بجهة ،(  االلبان تجارة و النتاج حالبه)  مواشى مزرعة عن

 148605 برقم 20210120 فى قيد ، 17000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى السعيد محمود حمدى -  140

 الرحيم عبد الشحات محمود هانم/ بملك جديلة - رشاح مساكن:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة عن

 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشكور عبد السيد السعيد محمد -  141

 الشكور عبد السيد خليل/  بملك الستامونى - المنيل:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 148646

 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراجحى السيد ابوصالح الباز وليد -  142

 عباس عبدالباقى كرم/  بملك عبدالقادر منشأة:  بجهة ، الحشرية المبيدات لتجارة محل عن 148667

 148496 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر احمد حمدى محمد خالد -  143

 البحر شارع من الهاكع شارع(  4)  المنصورة:  بجهة ، العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس مكتب عن

 ابراهيم احمد حمدى محمد/ بملك

 عن 148543 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خير فرج احمد فايزه -  144

 العوضى على على حمدى/  بملك جالل ابو - مبارك منشأه:  بجهة ، وتجارتها حالبه مواشى مزرعة

 برقم 20210118 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الفرج ابو سليمان رضا -  145

 الشربينى سعد شارع المنصورة:  بجهة ،(  العسكرية المالبس و المهمات عدا فيما)  رجالى مالبس مصنع عن 148592

 احمد محمد بكر ابو امل/  بملك جديلة بريد خلف البحر شارع من

 148593 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى الدسوقى سالم السيد -  146

 بملك بدين شبرا:  بجهة ، العمالة توريد ودون السياحية االنشطة عدا فيما الغير لدى ركاب ونقل داخلية رحالت مكتب عن

 العنين ابو المتولى الدسوقى سالم/ 

 148601 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى احمد احمد محمد احمد -  147

 محمد سالمه/  بملك الجنينه حاره - بهوت:  بجهة ،(  العسكريه المهمات و المالبس عدا فيما)  جاهزة مالبس تجارة عن

 محمود ابراهيم



 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

 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد على ابراهيم مصطفى محمد زياد -  148

 محمد النبى عبد محمد نهاد/ بملك الجمهورية شارع - بالزا السوسن برج:  بجهة ، مفروشات تجارة عن 148619 برقم

 حمامه ابو

 20210125 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رزق سامى مدحت(  141479 تابع)  -  149

 تقسيم - عمر شعبان شارع:  بجهة ، 0 العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس مصنع عن 141479 برقم

 رزق صالح الحفيظ عبد محمود/ بملك طرطير

 برقم 20210125 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى الدين نصر محمد حسين -  150

 فرحات عمر الفتاح عبد/ بملك سندوب منية:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة عن 148635

 برقم 20210127 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى محمد السيد محمد اسالم -  151

 65 - المنصورة:  بجهة ، العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما جاهزة مالبس وتجارة مفروشات معرض عن 148657

 الزهري الهادى عبد مصطفى/  بملك(  كامل مصطفى)  العباسى شارع

 بقالة عن 148659 برقم 20210131 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد احمد فايزه -  152

 القادر عبد محمد انور ثروت/ بملك الحفير 34 قرية:  بجهة ، وتموين

 148660 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالمنعم محمود وزيره -  153

 احمد المنعم عبد محمود وزيره/  بملك الشوامى:  بجهة ، بترولية مواد خدمة محطة عن

 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع لتجاره ابونمره -  154

 عبد ناجى هللا ومنه محمد/  بملك الحسنيه ـ وثروت عبدالباقى ش 21:  بجهة ، السيارات غيار قطع تجاره عن 148668

 السيد الحميد

 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوالى ابو المتولى الشربينى صبرى محمد -  155

 شوالى ابو المتولى الشربينى صبرى/ بملك السالم حى:  بجهة ، مواشى وتجارة تربية مزرعة عن 148497 برقم

 148509 برقم 20210106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى فتوح السعيد حسناء -  156

 محمد محمود محمد/  بملك تلبانة:  بجهة ، عامه ومقاوالت الكمبيوتر واجهزة العماله توريد عدا فيما توريدات مكتب عن

 السعيد

 برقم 20210105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره سعيد العال ابو السيد فؤاد السيد -  157

 طلعت حياة/ بملك الجمهورية شارع من عماره ابو شارع:  بجهة ، عقارى واسثمار عامه مقاوالت مكتب عن 148506

 عماره الحميد عبد

 148554 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى صالح الشحات هانى -  158

 حسن احمد محمد محمد ام/ بملك جالل ابو:  بجهة ، حلويات تجارة عن

 148535 برقم 20210111 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمد ثابت محمد ساره -  159

/  بملك غيث ارض - خشبه فوزى شارع:  بجهة ، الكمبيوتر واجهزة العماله توريد عدا فيما عامه توريدات مكتب عن

 محمد صديق حنان

 148556 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد بدير احمد رنا -  160

 محمد/  بملك والتعليم التربية مديرية امام الرئيسى الجالء شارع المنصورة:  بجهة ، وباردة ساخنة مشرروبات تقديم عن

 غنيم ابراهيم

 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرابى الهريجى السيد مجدى احمد -  161

 البراشى على محمود رضا/  بملك العقاد عباس:  بجهة ، نظارات تجاره عن 148621

 عن 148631 برقم 20210124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده سامى جون صيدليه -  162

 الغلبان حسانين الحميد عبد مراد شريف/  بملك العربيه الدول جامعه شارع:  بجهة ، عامه صيدلية

 برقم 20210124 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمايم ابو مراد راضى احمد -  163

 سامى/ بملك الشافعى شارع 4 المختلط المنصورة:  بجهة ، العمالة توريدات عدا فيما عامة توريدات عن 148632

 الحفناوى السعيد

 عن 148642 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا هللا جاد حنا صالح -  164

 الرحمن عبد محمد جمال هيثم/  بملك المجزر - العبور مساكن -(  10)  رقم عقار - المنصورة:  بجهة ، ميكانيكا ورشة

 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البجالتى السعيد النبى عبد محمد محمد -  165

 البجالتى السعيد النبى عبد محمد/ بملك القماش سالمون:  بجهة ، تريكو مصنع عن 148510



 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

 148538 برقم 20210112 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى خميس علوانى احمد -  166

 محمد موسى خميس علوانى/ بملك الوكالة كفر:  بجهة ، خردة معادن تجارة عن

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسينى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  167

 احمد عوض احمد محمد/ بملك جاد عزبة - البحر مسجد شارع:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع تجارة عن 148542

 مكاوى

 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو كمال محمود السعيد محمود -  168

 عبد محمود السميع عبد/  بملك المحكمه كامل مصطفى شارع:  بجهة ، وموز وفاكهه خضار حفظ ثالجة عن 148553

 الرازق

 برقم 20210111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام المهدى مخيمر السعيد نبيل -  169

 مخيمر السعيد نبيل محمد/  بملك شريف ابو مخيمر عزبه:  بجهة ، خضروات تبريد ثالجة عن 148527

 برقم 20210111 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عمر المرشدى محمود احمد -  170

 اسماعيل محمد/  بملك البرهامى مسجد شارع - الحواوشه:  بجهة ، منسوجه غير اقمشه تصنيع مشغل عن 148530

 احمد

 148531 برقم 20210111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر احمد جابر محمد عمرو -  171

 للقوانين طبقا"  6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما"  وتصدير واستيراد جملة عطارة تجارة عن

 الحسنية - طه محمود على شارع - المنصورة:  بجهة ، والواردات الصادرات على العامة الهيئة تنظمها التى والقرارات

 جابر احمد جابر محمد/  بملك بورسعيد شارع ناحية -

 148570 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف الصديق بكر ابو هشام -  172

 المرشدى الهادى عبد حمزه/ بملك العز برق الرحمن عباد شارع:  بجهة ، زراعية حبوب غربلة مصنع عن

 148575 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب حسن محمد ابراهيم -  173

 اسماعيل السيد مجدى/ بملك المعلمين تقسيم الخليج شارع:  بجهة ، غذائية مواد تصنيع عن

 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات غيار قطع لتجارة العدل -  174

 السيد العدل محمد محمد/  بملك طناح كفر المنصورة:  بجهة ، مستعملة سيارات غيار قطع تجارة عن 148598

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه رزق محمد عرفات ياسر(  142566 تابع)  -  175

 محمد/  بملك الدائرى على(  السمنودى)  لوساتو حوض المنصوره:  بجهة ، مشتل عن 142566 برقم 20210120

 المعاطى ابو عبده على

 عن 148597 برقم 20210119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس السيد على احمد -  176

 يونس السيد على احمد/  بملك الشرقى دمياط - المنصوره طريق - الخياريه قريه:  بجهة ، دواجن مزرعة

 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرشم على على مصطفى محمد -  177

 فتحى محمد ايمان/ بملك شها:  بجهة ، غذائية مواد تجارة عن 148634

 برقم 20210126 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام السيد محمود مختار شرين -  178

 البسطويسى عبدالحميد عبدالحكيم فرج حسام/  بملك الطيبة:  بجهة ، اعالف تجارة محل عن 148645

 برقم 20210126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد مصطفى حسين نسمه -  179

 الكارف طلبه احمد صيام/  بملك الخليج راس:  بجهة ، المستندات تصوير عدا فيما مكتبية ادوات تجارة عن 148643

 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد السالم عبد السعيد مصطفى -  180

 السيد السيد اسماء/ بملك الجالء - منتصر شارع امتداد زمزم برج:  بجهة ، تجميل مستلزمات تجارة عن 148664

 حندوسة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس   الغير لدى والتصنيع الطبية والمستلزمات الطبية االدوات تجارة  ،  شركة   السواح شركة -  1

 لدى والتصنيع الطبية والمستلزمات الطبية االدوات تجارة عن ، 148622 برقم 20210121 فى ،قيدت 10000.000

 السواح البارى عبد احمد البارى عبد/ بملك درين:  بجهة ، الغير

 ، 148498 برقم 20210103 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس   صيدلية  ،  شركة   وشركاه عجيلة محمد -  2

 شمس محمد احمد احمد/ بملك نسيم شارع ناصية فتحى محمد شارع:  بجهة ، صيدلية عن



 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

 ،قيدت 600.000   مالها ،رأس  والباردة الساخنة المشروبات اعداد  ،  شركة   وشركاه الحميد عبد محمود متولى -  3

 محمد حامد معاذ/ بملك الثانوية طلخا:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات اعداد عن ، 148612 برقم 20210120 فى

   مالها ،رأس   الشحن ومزاولة ضائعب نقل مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشركاه ابراهيم عبدالقادر ابراهيم احمد شركة -  4

 حى:  بجهة ، الشحن ومزاولة بضائع نقل مقاوالت مكتب عن ، 148512 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000

 قرقر ابراهيم عبدالقادر ابراهيم/  بملك هجرس

 100000.000   مالها ،رأس   وتجارتها كهربائية ادوات تصنيع  ،  شركة   وشريكتها على محمد سالمه نورا -  5

 عبد السعيد هللا عبد/ بملك تيره:  بجهة ، وتجارتها كهربائية ادوات تصنيع عن ، 148548 برقم 20210113 فى ،قيدت

 هللا

   مالها ،رأس   لوجستية وخدمات بضائع نقل  ،  شركة   وشريكه المهندس عبدالغنى اسامه محمد شركة -  6

 شارع المنصورة:  بجهة ، لوجستية وخدمات بضائع نقل عن ، 148525 برقم 20210110 فى ،قيدت 500000.000

 المهندس ابراهيم عبدالغنى اسامه/  بملك القاهرة بنك خلف العطار بدير

   مالها ،رأس   الماشية وتجارة لتربية مزرعة  ،  شركة   ماضى العزيز عبد محمد ومحمود احمد شركة -  7

 عطية الشيخ كفر:  بجهة ، الماشية وتجارة لتربية مزرعة عن ، 148608 برقم 20210120 فى ،قيدت 500000.000

 ماضى العزيز عبد محمد ومحمود احمد/ بملك

 50000.000   مالها ،رأس   بضائع نقل خدمات  ،  شركة   البضائع نقل لخدمات وشركاه الحديدى يوسف احمد -  8

 عبد يوسف محمود/  بملك عطية الشيخ كفر:  بجهة ، بضائع نقل ماتخد عن ، 148658 برقم 20210131 فى ،قيدت

 الحديدى المجيد

 برقم 20210114 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس   بقاله  ،  شركة   ابراهيم عبدالغنى عبده اخالص ورثة -  9

 ابونبيل عبدالعظيم/  بملك الصدر مستشفى شارع من حسنين محمود شارع 8 المنصورة:  بجهة ، بقاله عن ، 148566

 الدسوقى

 1000.000   مالها ،رأس   والقمصان المالبس تفصيل  ،  شركة   وشركاه النجار محمد يوسف محمود ورثة -  10

/  بملك بهاء تقسيم الحلبى احمد شارع:  بجهة ، والقمصان المالبس تفصيل عن ، 148569 برقم 20210114 فى ،قيدت

 النجار محمد يوسف محمود

 برقم الالزمه التراخيص على الحصول بعد ماكوالت مطعم   ،  شركة   وشريكه الغرورى على سعد محمد احمد -  11

 بعد ماكوالت مطعم عن ، 148511 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  6961/  الصادر

 بملك الجالء/  عبدالعظيم محمود شارع 4 - المنصورة:  بجهة ، 6961/  الصادر برقم الالزمه التراخيص على الحصول

 الحلوانى االمام يوسف احمد/ 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   129773:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعيشع محمد فوزى تامر   - 1

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   136702:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان هللا عبد الدسوقى منى   - 2

 0نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   117865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد الشيمى محمد مؤسسة   - 3

 0نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم   20210105

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   130106:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مشالى محمد المهدى محمد حمدى   - 4

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   146094:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسالم عيسى حسين تغريد   - 5

 التجارة العتزالها وذلك نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو



 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

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   111254:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عماد محمد نبيه محمد ضحى   - 6

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   111254:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عماد محمد نبيه محمد ضحى   - 7

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   71227:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العراقى عبدالعزيز محمد طارق   - 8

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   105026:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغازى منصور محمود امل   - 9

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   131558:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعيشع ابو محسب رفعت محمود   - 10

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   136763:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معوض حبيب جمال محمد خالد   - 11

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   93578:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد عبدالحكم محمد محمد   - 12

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   99821:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجحاش محمد احمد محمد اشرف   - 13

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   139201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرسى عبدالبديع السيد محمد( 139201 تابع)    - 14

 نشاطه النتهاء وذلك االخر الرئيسى الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20210110

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   142185:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عجيز محمد احمد محمود بدران   - 15

 0 نهائيا النشاط إلعتزاله القيثد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   139201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرسى عبدالبديع السيد محمد( 139201 تابع)    - 16

 نشاطه النتهاء وذلك االخر الرئيسى الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20210110

 تاريخ وفى ،   131467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوضى السيد العزيز عبد العزيز عبد احمد   - 17

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم   20210110

 تاريخ وفى ،   133241:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين شهاب الصادق صالح رمضان فاطمه   - 18

 0نهائيا النشاط إلعتزالها القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم   20210111

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   145586:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين سالم صقر عبدالعزيز   - 19

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   50323:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حايس موسى رزق عادل   - 20

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته وذلك نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   112661:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السيد الخالق عبد ماهر   - 21

 التجارة العتزاله نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   86379:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغربى حسن محمد محمد حمدى   - 22

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210112 تاريخ وفى ،   73154:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعت احمد على نجاة   - 23

 0 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   133436:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد اسماعيل محمد( 133436 تابع)   - 24

 الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20210112

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   107454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عثمان الشربينى بهجت   - 25

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   136999:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قروف البيومى فرج مجدى محمد   - 26

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   126367:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حموده على المنسى ميسره   - 27

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   140469:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قيبع محمد السعيد محمد مهاب   - 28

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   102129:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل مدين محمد   - 29

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   126077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غزى محمد فهمى محمود   - 30

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   32856:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود الرازق عبد   - 31

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   141894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتولى رفعت المتولى فوزى   - 32

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   97169:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمة حامد محمد حامد   - 33

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   67709:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوف ابو شوقى محمد وجنات   - 34

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   138268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدل سعد الدين عالء احمد   - 35

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210114 تاريخ وفى ،   80636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شبانه عبده شبانه رضا   - 36

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   77294:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالغنى عبده اخالص   - 37

 تعالى هللا رحمه الى لوفاتة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   109989:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى المحسن عبد احمد   - 38

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   121402:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين خضر محمد صالح(  121402 تابع)    - 39

 2021/ 1/ 17 بتاريخ تاشير بطلب االخر الرئيسى شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210117

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   96196:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد حسن رمضان   - 40

 0 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   144352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشحات عبدالفتاح مصطفى مى   - 41

 التجارة العتزالها نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   143602:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السنطاوى احمد محمود على   - 42

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   101974:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنسى احمد محمد طلعت ايمن   - 43

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   88106:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغرش حسين محمد هناء   - 44

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل بشط/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   136872:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد انور اشرف كفاح   - 45

 النشاط العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،   100787:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شمعه على أحمد محمد   - 46

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   109840:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  برهام حامد السعيد نبيل وفاء   - 47

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   140742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزميتى محمد سالمة سالمة   - 48

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   146902:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البراشى محمود حسن احمد حسن   - 49

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   89675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى احمد  عوض رابعه   - 50

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

   20210118 تاريخ وفى ،   147754:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديسطى عبدالفتاح محمود الدين عالء   - 51

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم



 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

 شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،   13672:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حرب محمد طلبه عثمان   - 52

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   147620:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى محمد محمد الدين جمال   - 53

 0 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   113984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجديدة شلبى على مدحت صيدلية(  113984 تابع)    - 54

 تأشير طلب بموجب وذلك الفرع هذا الغاء  السجل شطب/محو تم   20210118

 تم   20210118 تاريخ وفى ،   138412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالمنعم سالم اميرة   - 55

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   57910:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعبان عبدالرحمن محمد المتولى   - 56

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى ،   51407:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل السيد حسن طلعت   - 57

 0 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   79658:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عوض السيد مصطفى   - 58

 لوفاته نهائيا القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   54473:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنيجل عبدهللا عبدالحميد محمود   - 59

 تعالى هللا رحمة الى لوفاته القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210120 تاريخ وفى ،   133210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيله ابو ابراهيم على ماجد محمد   - 60

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

   20210120 تاريخ وفى ،   135670:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرفاعى على الديسطى زيد ابو نصر   - 61

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم

 تاريخ وفى ،   138311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن صالح حسن صالح( 138311 تابع)    - 62

 2021/ 1/ 20 بتاريخ تأشير بطلب االخر الرئيسى شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210120

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   145547:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االتربى محمد السيد بدير يحيى   - 63

 0نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   142696:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين شمس محمد محمد شريف   - 64

 التجارة العتزاله وذلك نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   132412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى متولى السيد نهى   - 65

 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   111546:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين شمس محمد محمد السيد   - 66

 التجارة العتزاله وذلك نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   140606:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريا على محمد  الحافظ عبد حماده   - 67

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   92044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان هريدى عبدالعاطى فريده   - 68

 نهائيا التجارة العتزالها نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210121 تاريخ وفى ،   126335:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد على محمد عالء   - 69

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل

   20210121 تاريخ وفى ،   138871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم المتولى المتولى العزيز عبد   - 70

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   109935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عارف محمد هالة   - 71

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

   20210121 تاريخ وفى ،   125828:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهاوى الرحمن عبد العنين ابو طارق   - 72

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   143127:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا عباس رشاد احمد   - 73

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   139427:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم احمد صالح احمد   - 74

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو



 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

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   71973:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيونى محمود نعمان عزيزه   - 75

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   137017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى الطنطاوى الرفاعى محمد   - 76

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   132534:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حما المجيد عبد احمد احمد احمد   - 77

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   90266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على هللا عبد الحميد عبد ايمن   - 78

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   100598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على هللا جاد شفيق وفقى   - 79

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   116206:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القللى عبده مصطفى محمد   - 80

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

   20210125 تاريخ وفى ،   145127:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب المهنى عبدالرازق عيد ابراهيم   - 81

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   148023:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد احمد مصطفى   - 82

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   111760:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على على الشحات احمد هشام   - 83

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

   20210126 تاريخ وفى ،   137115:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد التواب عبد الناصر عبد   - 84

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   120081:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزامل إبراهيم محمد على هند   - 85

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   126699:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب على عمر عاطف   - 86

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   127386:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد احمد عديله   - 87

 تعالى هللا رحمه الى لوفاتة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   123510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى جمعه حمدان ابراهيم   - 88

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   136817:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبح محمد لطفى عاطف احمد   - 89

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210126 تاريخ وفى ،   139524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على السيد عوض على   - 90

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   112260:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى احمد اللطيف عبد السيد   - 91

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   103006:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدهللا محمد وفاء   - 92

 انهائي التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   117420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد العظيم عبد رياض السيد   - 93

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210127 تاريخ وفى ،   146501:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد طه محسن وسام   - 94

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   145601:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجيار ابواالسعاد السعيد محمد رشدى احمد   - 95

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو تم   20210127

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   131733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوكيل على على محمد   - 96

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   143185:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فنون اسماعيل احمد احمد   - 97

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو



 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

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   107336:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهوارى مجاهد محمود محمود   - 98

 نهائيا التجارة العتزاله نهائيا القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   104170:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سمرة احمد كامل محمد موفق   - 99

 تعالى هللا رحمه الى لوفاته القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   145723:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على معاذ محمد محمد اسالم   - 100

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   132431:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى حسن السالم عبد ناجى محسن   - 101

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم   20210127

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   140206:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على مجاهد الدسوقى ابراهيم   - 102

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   141952:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجاويش الفتاح عبد السيد عزت حسام   - 103

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو تم   20210127

 تاريخ وفى ،   134179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحداد على الفتاح عبد حسن الفتاح عبد   - 104

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو تم   20210131

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   135972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى حسين محمود نيرمين   - 105

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   98766:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم احمد حسين احمد خالد   - 106

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   78618:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود صادق السيد   - 107

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   107775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضحا السقا السيد ابراهيم امير   - 108

 نهائيا التجارة العتزالة شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   91749:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرسى بدير محمد اشرف   - 109

 نهائيا النشاط إلعتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   129437:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المحسن عبد حامد شوقى السيد   - 110

 0 نهائيا التجارة العتزاله القيد هذا شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  144669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب حسن السيد حسن -  1

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  130339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برهام مجاهد محمود محمد ربيع -  2

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

 تم  20210103 ، تاريخ وفي  144901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  3

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

 تم  20210103 ، تاريخ وفي  144901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  4

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

 رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  141623 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود الشربينى عبدالحكيم سمير -  5

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

 رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  116796 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحماقى الفتوح ابو رزق اشرف -  6

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

 رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  123573 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطوه العظيم عبد محمود مسعد -  7

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

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  122220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباز محمد الحميد عبد عزت -  8

  جنيه  1020000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  143788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حناهللا عياد جرجس نسيم -  9

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

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  70510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ستبن احمد ابراهيم اسامة -  10

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

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  112385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السواح عيد حسين ابو حسن -  11

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

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  131937 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الرحمن عبد عمر صالح -  12

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

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  136666 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات الحميد عبد نصر نصر -  13

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

 رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  110502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد متولى الخالق عبد حازم -  14

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

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  110502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى الخالق عبد حازم -  15

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

 تم  20210106 ، تاريخ وفي  132687 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجيار الحسينى احمد المصيلحى تامر -  16

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

 ، تاريخ وفي  139201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى عبدالبديع السيد محمد( 139201 تابع)  -  17

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210110

 رأس تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  148331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح محمد الديب شعبان لولو -  18

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

 تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  148330 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالكافى عبدالكافى رضا بسمه -  19

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

 رأس تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  139201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى عبدالبديع السيد محمد -  20

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

 رأس تعديل تم  20210110 ، تاريخ وفي  146659 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد محمد محمد احمد -  21

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

 تم  20210111 ، تاريخ وفي  140129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البناوى اسماعيل توفيق اسماعيل توفيق -  22

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

 رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  125412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشالى المجيد عبد جمال احمد -  23

  جنيه  12000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  124482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد مجاهد نصر السيد -  24

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  144424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عثمان حمدى خالد -  25

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  118823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق عيسى إبراهيم إسحق -  26

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

 رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  118110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيسى غنام محمد عنتر هانى -  27

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

 تم  20210112 ، تاريخ وفي  147414 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بهريز مصطفى محمد مصطفى عاطف -  28

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

 تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  120968 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتجارة يحى ابراهيم محمد مؤسسة -  29

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

 رأس تعديل تم  20210113 ، تاريخ وفي  148225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم السيد رزق رزق صفاء -  30

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



 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

 تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  114107 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الواحد عبد عزت احمد عادل -  31

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

 رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  131120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدل الشربينى محمد محمد -  32

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

 رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  118918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوضى  البسيونى احمد ايمن -  33

  جنيه  900000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  128611 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عمر فؤاد احمد احمد -  34

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

 المال رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  126265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  واالستيراد للتجارة رزق -  35

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

 رأس تعديل تم  20210117 ، تاريخ وفي  126265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االسمنت لتجارة رزق مؤسسة -  36

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

 تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  147219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم صادق السيد العشماوى -  37

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

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  136593 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان حسانين محمد محمد -  38

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

 رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  147843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد عبدالحميد ابراهيم -  39

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

 تم  20210118 ، تاريخ وفي  144279 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالستار عبدالسالم عبدالستار عبدالسالم -  40

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

 المال رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  142447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى خميس على حسن -  41

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

 تم  20210119 ، تاريخ وفي  140972 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادوسى ابراهيم حسن محمد اشرف -  42

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

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  108371 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال ابو السعيد احمد محمود -  43

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

 تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  138005 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دعبس محمد ابراهيم محمد محمد -  44

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

 تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  142865 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى اسماعيل محمد اسماعيل -  45

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

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  146361 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد الدين عالء احمد -  46

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

 تم  20210119 ، تاريخ وفي  146090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنزليه االدوات وتوزيع جارةلت الرمالوى -  47

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

 تم  20210120 ، تاريخ وفي  128911 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزيز عبد العزيز عبد محمود العزيز عبد -  48

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  104956 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتولى يوسف عزمى امانى -  49

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

 تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  129419 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عدوى عبدالرازق الحميد عبد سامح -  50

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

,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  147187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد جمعه جاد طلعت -  51

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

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  147991 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد السيد السيد السادات -  52

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



 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

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  145458 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهلباوى سعد على سعد محمد عماد -  53

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  148144 برقم قيده سبق ،، ردف تاجر  الرفاعى مصطفى سمير مياده -  54

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

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  119513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصار عبدالحميد فهمى احمد سعيد -  55

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

 تم  20210124 ، تاريخ وفي  142454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغذائية المواد وتغليف لتعبئة السعد ابو -  56

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

 تم  20210124 ، تاريخ وفي  126432 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل هللا عبد الحفيظ عبد المعاطى ابو -  57

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

  20210124 ، تاريخ وفي  146971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بازيد الشحات محمد ابوالبركات محمد توفيق -  58

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

 تعديل تم  20210124 ، تاريخ وفي  63828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمبابى الحسانين صبحى ابراهيم -  59

  جنيه  4000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تم  20210124 ، تاريخ وفي  63828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمبابى الحسانين صبحى ابراهيم مؤسسة -  60

  جنيه  4000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  122863 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم محمد حسن -  61

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

 تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  144094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع على عباس مدحت محمد -  62

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

 رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  148389 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو السيد احمد عادل -  63

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

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  147633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد السعيد حلمى ناهد -  64

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

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  144137 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سالمه ابراهيم ابراهيم -  65

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

  20210126 ، تاريخ وفي  128162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغفار عبد محمود اللطيف عبد محمود مؤسسة -  66

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

 تم  20210126 ، تاريخ وفي  77218 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت المرزوقى ابراهيم محمد عالء -  67

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

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  77218 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرزوقى إبراهيم محمد عالء -  68

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

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  61830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرازق عبدالقادر ابراهيم -  69

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

 رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  118779 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته ابراهيم بدير خليل أبو -  70

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

 تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  129673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات لتجارة عرفه اسامه نصر -  71

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

,  المال رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  109734 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عبده نبيل محمد -  72

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

 تم  20210127 ، تاريخ وفي  123433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد محمود محمد محمود محمد -  73

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

 ، تاريخ وفي  93536 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجحاش يوسف عبدالحميد يوسف مصطفى(  93536 تابع)  -  74

  جنيه  550000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210127



 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

 تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  114510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان الطنطاوى على طارق -  75

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

 رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  144252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان حسين احمد حسان -  76

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 146009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير ابراهيم عبدالغفار ابراهيم محمد -  1

 الكرنك -- العزيز عبد بن عمر شارع 2 رقم عمارة 4 رقم محل اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 مال براس وقطاعى جملة غذائية مواد وبيع تجارة/ نشاط عن جاويش محمد حسن الدين عصام/ بملك بلقاس مركز جمصة

  146009 تابع برقم وقيد 4 برقم اودع 50000

 تم 20210103 تاريخ وفي 144901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  2

 برقم المودع التعديل بعد االخر الرئيسى شطب وتم رئيسى الى االخر الرئيسى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 2019 لسنة 9929

 تم 20210103 تاريخ وفي 144901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  3

 برقم المودع التعديل بعد االخر الرئيسى شطب وتم رئيسى الى االخر الرئيسى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 2019 لسنة 9929

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 148499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد السالم عبد الشيماء -  4

  احمد السيد تامر/  بملك الجمل ساميه شارع من عمر الفاروق شارع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 146009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير ابراهيم الغفار عبد ابراهيم محمد(  146009 تابع)  -  5

 عبد بن عمر شارع 2 مرق عمارة 4 رقم محل جمصة - الكرنك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

  جاويش محمد حسن الدين عصام/ بملك العزيز

 تاريخ وفي 146009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير ابراهيم الغفار عبد ابراهيم محمد(  146009 تابع)  -  6

 حسن الدين عصام/ بملك كافتريا مقاوالت مكتب/ نشاط عن محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

  146009 برقم وقيد 2020/ 5/ 23 برقم وقيد 1940 برقم اودع جاويش محمد

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 148496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر احمد حمدى محمد خالد -  7

  ابراهيم احمد حمدى محمد/ بملك البحر شارع من الهاكع شارع(  4)  المنصورة ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210103 تاريخ وفي 148497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوالى ابو المتولى الشربينى صبرى محمد -  8

 شوالى ابو المتولى الشربينى صبرى/ بملك السالم حى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 148501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى اسماعيل محمد طلبه عمرو -  9

 ياسر الحسانين الحسانين محمد محمد/ بملك الدراسات شارع من حسين ابو شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 148500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد صالح -  10

 الشحات حسين ناجى/ بملك بلجاى جميزة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 130221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس يسن الغفار عبد احمد -  11

  سليم احمد احمد عمرو/ بملك جيهان شارع من سامى محمود شارع 47 الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 148503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد حلمى محمود على محمد -  12

 الحجراتى احمد ابراهيم على/ بملك الغاز محطه امام الدراسات -- حجازى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 148505    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود السيد محمد -  13

  عمران مصطفى محمود عيد/  بملك بلجاى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 122220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد الحميد عبد عزت -  14

 فرع الي السنبالوين 15533 برقم والمقيد1519 برقم المودع القانوني الكيان تعدديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 142378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام الشربينى عبدالحميد السيد -  15

 عوضين محمد فوزى عصام/ بملك عقل عزبة الهادى شارع 1/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 124857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صابر العزيز عبد -  16

  منصور كمال محمد/ بملك السالم مدينة الجامع شارع وعمارة الجميلى برج 19 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 131937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد عمر صالح -  17

 محمد عمرو/ بملك السريع الطريق -- المحلة المنصورة طريق -- الكرما ميت/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 00 جويلى منصور نبيه

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 148504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسن سليمان محمد سليمان -  18

 بورسعيد بشارع الشعب نادى خلف(  أ)  مدخل(  ج)  عمارة االولياء شارع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمد محمد السيد/  بملك

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 148508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد النبى عبد سمير محمود -  19

 محمد هللا عط محمد/ بملك المسيحين مدافن امام هللا امر شارع -- الوسام برج المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  وانالعن

  على

 تم 20210105 تاريخ وفي 148506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره سعيد العال ابو السيد فؤاد السيد -  20

 عماره الحميد عبد طلعت حياة/ بملك الجمهورية شارع من عماره ابو شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 148502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود عمرو -  21

  رزق الرازق عبد محمد طارق/  بملك الحفير - الدرافيل 34 ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210105 تاريخ وفي 148507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره سعيد العال ابو السيد فؤاد احمد -  22

  الحميد عبد طلعت حياه/  بملك الجمهورية شارع من عماره ابو شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 148515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور بدير امال -  23

 فوده المتولى فوده كمال/  بملك الحمراء العزبه بلقاس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 148513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو محمود حلمى هانم -  24

 االمام العزيز عبد رزق محمد/ بملك طنيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 143219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس وهبه البدوى احمد احمد -  25

 المدرسه شارع - دمنه محله/  بالعنوان -(  المحافظة نفس فى اخر رئيسى)  افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 المالبس عدا فيما)  جاهزه ومالبس تريكو مصنع/  نشاط عن - قنديل احمد الرحمن عبد محمد/  بملك - االبتدائى

 قدره مال براس -(  العسكريه والمهمات

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 143219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس وهبه البدوى احمد احمد -  26

 143219 تابع برقم وقيد 82 قمبر اودع الغير مصريا جنيها 51000 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 143219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس الريس -  27

 - االبتدائى المدرسه شارع - دمنه محله/  بالعنوان -(  المحافظة نفس فى اخر رئيسى)  افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزه ومالبس تريكو مصنع/  نشاط عن - قنديل احمد الرحمن عبد محمد/  بملك

 قدره مال براس -( 

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 143219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس الريس -  28

 143219 تابع برقم وقيد 82 برقم اودع الغير مصريا جنيها 51000 ،:   الـتأشير وصف

 20210106 تاريخ وفي 95897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشة الوهاب عبد سامى اشرف(  95897)  -  29

  داغر احمد على محمد خديجة/ بملك داغر معرض خلف/ بملك شها ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 20210106 تاريخ وفي 95897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشة الوهاب عبد سامى اشرف(  95897)  -  30

 فى افتتح وتصدير واستيراد الخفيفة الصناعة منتجات تسويق/ نشاط عن محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  958897 برقم وقيد 2000/ 12/ 2

 العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 148516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم السيد ابراهيم -  31

 محمد على الشحات مصباح/  بملك الجديده السكه شارع الروضه ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 148517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد محمد ماجد عبدالقادر -  32

 سالمه على ابراهيم محمود/  بملك الدين شهاب حفير ـ االمل 23 قريه ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان

 20210106 تاريخ وفي 143219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس الريس(   143219 تابع)  -  33

  قنديل احمد الرحمن عبد محمد/  بملك االبتدائى المدرسه شارع - دمنة محلة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 141924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران حسين حسنى رانيا -  34

/  1/  1 من اعتبارا الباز عبد المنعم عبد مروه/  بملك االداب كليه من البشبيشى شارع المنصوره ،:   الـتأشير وصف

2021 



 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

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 95897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتسويق عماشة اشرف مؤسسة -  35

 خلف بشها الكهربائية االدوات لتجارة مخزن نشاط عن(  2 رقم)  اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  00  65897 تابع برقم وقيد 88 برقم اودع 1000000 مال براس داغر احمد على محمد خديجة/ بملك داغر معرض

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 148518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رزق رضا احمد -  36

  يوسف محمد نشوى/  بملك حسنى جواد ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210106 تاريخ وفي 132687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار الحسينى احمد المصيلحى تامر -  37

 شارع من الصيادين شارع -(  11)  رقم عقار - المنصورة/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الحسينى احمد المصيلحى صالح/  بملك - علوى االول الدور - القادر عبد سيدى

 تم 20210106 تاريخ وفي 148510    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، البجالتى السعيد النبى عبد محمد محمد -  38

  البجالتى السعيد النبى عبد محمد/ بملك القماش سالمون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 148509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى فتوح السعيد حسناء -  39

  السعيد محمد محمود محمد/  بملك تلبانة ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 148513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو محمود حلمى هانم(  148513 تابع)  -  40

  االمام العزيز عبد رزق محمد/ بملك طنيخ نبروه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106

 تم 20210106 تاريخ وفي 148514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد محمد محمد الشحات عماد -  41

  عابد حسن عباس فلاير/  بملك - نقيطه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 103163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى هللا عبد محمد السادات(  103163 تابع)  -  42

 عبد وحسن السيد ابراهيم القادر عبد محمد/  بملك السوق شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110

 ابراهيم القادر

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 148522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم ماهر -  43

 حسانين على محمد احمد رضا/  بملك االديب شارع من كار النور اعلى الجمل ساميه تقسيم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 148521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى احمد مسعد محمد -  44

 العال ابو قاسم على رانيا/ بملك جديله قابل محطه بجوار الهاويس شارع 58 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 148519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ستور مكاوى -  45

 بدوى على ستيته/  بملك البحر شارع جاد عزبة ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 139201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالبديع السيد محمد( 139201 تابع)  -  46

 ابوالمعاطى البيلى/  بملك الستامونى المنيل/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110

  شريف البيلى

 تم 20210110 تاريخ وفي 87912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد محمود الحميد عبد عيسى رضا -  47

 عيسى رمضان/  بملك المنصوره مركز بلجاى بالعنوان أخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 دقهليه 87912 تابع برقم وقيد 138 برقم اودع عصائر مصنع/  نشاط عن الصياد محمود الحميد عبد

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 148524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى محمد فتحى ملكه -  48

 المندوه عبده السعيد المنشاوى/  بملك دنجواى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 139201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالبديع السيد محمد -  49

  محمد العشرى الدين عالء/  بملك الستامونى/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 139201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالبديع السيد محمد -  50

  2020 لسنة 8129و 2020 لسنة 8128 برقم المودع االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 148523    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، خورشيد محمد محمد السيد مجدى -  51

  رشاد الهادى عبد زينب/ بملك دنجواى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 136351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاب احمد ابراهيم احمد راويه -  52

  غانم احمد مرعى عبدهللا/  بملك عرابى وكاله بجوار الصناعه شارع العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 136351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاب احمد ابراهيم احمد راويه -  53

  غانم احمد مرعى عبدهللا/  بملك عرابى وكاله بجوار الصناعه شارع العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 103163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى عبدهللا محمد السادات -  54

 ابراهيم القادر عبد محمد/  بملك السوق شارع بلقاس بالعنوان أخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 103163 تابع برقم وقيد 120 برقم اودع زيوت تغيير/ نشاط عن ابراهيم القادر عبد وحسن السيد



 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

 تاريخ وفي 87912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد محمود الحميد عبد عيسى رضا(  87912 تابع)  -  55

 الصياد محمود الحميد عبد عيسى رمضان/  بملك بلجاى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 116796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحماقى الفتوح ابو رزق اشرف -  56

  االهل سيد العشماوى اسماعيل بدريه/  الى  المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمر المرشدى محمود احمد -  57

  احمد اسماعيل محمد/  بملك البرهامى مسجد شارع - الحواوشه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد ثابت محمد ساره -  58

  محمد صديق حنان/  بملك غيث ارض - خشبه فوزى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 145156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلجيهى موسى زكريا يحى محمد -  59

 وجدى محمد/  بملك - الحجر اويش/  بالعنوان المحافظة نفس فى اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 اودع جنيها 50000 قدره مال براس - معادن ستيلو استانليس وتشكيل لتصنيع مصنع/  نشاط عن - منصور محمد محمد

  145156 تابع برقم وقيد 155 برقم

 تم 20210111 تاريخ وفي 148529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى محمود يونس ابراهيم كريمه -  60

  العنين ابو سالم صقر العزيز عبد/  بملك االطرش كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 131839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد بقاله -  61

 عريض جمعه محمد عطاء/  بملك شربين ـ دنجواى/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 145051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المحمودى محمد جمالت -  62

  غانم احمد مرعى عبدهللا/  بملك الثورة شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى فهمى شوقى سامح -  63

  محمود ابراهيم عبدالشكور نظيمة/  بملك مزاح ميت ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 147485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشويمي محمد عبدهللا محمد اسالم -  64

  الشويمى محمد عبدهللا محمد اسالم/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 143923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربى مؤسسه -  65

 مركز -الجديدة بجوارالسخنة القديم التحرير مطار طريق/ بالعنوان اخرى محافظة فى اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

 جنيها 25000مال براس وفاكهة خضار وتعبئة فرز محطة/ نشاط عن عيد احمد عيسى يوسف/ بملك -البحيرة - بدر

 0     برقم وقيد   برقم اودع

 تاريخ وفي 145156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلجيهى موسى زكريا يحى محمد(  145156 تابع)  -  66

  منصور محمد محمد وجدى محمد/  بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فتحى حسن زينب -  67

  على احمد سلطان ايمان/  بملك طناح كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر احمد جابر محمد عمرو -  68

 جابر محمد/  بملك بورسعيد شارع ناحية - الحسنية - طه محمود على شارع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  جابر احمد

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام المهدى مخيمر السعيد نبيل -  69

  مخيمر السعيد نبيل محمد/  بملك شريف ابو مخيمر عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دشيش محمد الحميد عبد رضا -  70

  البتانونى سليمان محمد محمد/  بملك الضهرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز فرج محمود عادل -  71

  مجاهد محمد محمد جهاد/  بملك طناح كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 88372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد الشربينى سمير -  72

 داود محمد الشربينى سمير محمد/  الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 148526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد عمر فراج وفقى -  73

  محمد الفتوح ابو العزبى سمراء/  بملك الوكالة كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبة محمود محمد احمد -  74

 الفتاح عبد االحمدى محمد/ بملك سندوب منيه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير فرج احمد فايزه -  75

  العوضى على على حمدى/  بملك جالل ابو - مبارك منشأه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد غنيم حمدى محمد -  76

 عواد السيد عوض مصطفى/ بملك الرياضى طلخا نادى بجوار السريع الطريق ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى خميس علوانى احمد -  77

  محمد موسى خميس علوانى/ بملك الوكالة كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحكيم عبد العزيز عبد رباب -  78

 بدوى حسن احمد وليد/  بملك بساط كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210112 تاريخ وفي 133436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد اسماعيل محمد( 133436 تابع) -  79

  الداودى السيد احمد/  بملك النخلة شارع 12 المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد جمال محمد -  80

  شحاتة الفتاح عبد ايمن المحروسة بجوار الشربينى سعد شارع المنصورة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 140704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى احمد رجب الحسين -  81

 العدوى احمد محمود ـ العدوى احمد رجب/  الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 133436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد اسماعيل محمد -  82

  ربيع طه مسعد صديق/  بملك رجب اوالد امام السويس قناة شارع 61/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 133436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد اسماعيل محمد -  83

  2019 لسنة 7655 برقم المودع الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 133436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد اسماعيل محمد -  84

 السيد احمد/  بملك المنصورة النخلة شارع 12 بالعنوان بن تجارة نشاط عن اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  الغير جنيه الف عشر اثنى 12000 براسمال 2020/  6/  1 من اعتبارا الداودى

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 133436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد اسماعيل محمد -  85

  دقهلية 133436 تابع برقم وقيد 2021 لسنة 220 برقم اودع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 144681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى محمد سعد سمير سعد(  144681 تابع)  -  86

 السيد فؤاد/ بملك المعلمين تقسيم - القدس شارع(  110)  رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112

  ابراهيم العاطى عبد

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 144681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى محمد سعد سمير سعد -  87

 - القدس شارع -- القدس شارع(  110)  رقم عقار طلخا بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 182 برقم اودع 5000 مال براس سباحة حمام ادارة/ نشاط عن ابراهيم العاطى عبد السيد فؤاد/ بملك المعلمين تقسيم

  144681 تابع برقم وقيد

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى على ابراهيم رشدى احمد -  88

 ابراهيم الرحمن عبد على/  بملك الوكاله كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى حلمى محمد رضا محمد -  89

  عطا مرسى العزيز عبد خالد/  بملك الزينى ارض ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  90

 مكاوى احمد عوض احمد محمد/ بملك جاد عزبة - البحر مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى محمد السيد المنجى ممدوح -  91

 خفاجى محمد السيد المنجى/ بملك محمود ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 126484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد محمد السيد محمود -  92

  ربيع احمد على على/  بملك مصطفى صالح الشهيد شارع المنصورة/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 122525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم فايد غانم حسن -  93

 الديب رياض كامل حسين/  بملك الجيزة سفنكس عرابى احمد شارع بالعنوان للنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 148195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد الباز السيد -  94

 السيد محمد الباز السيد/ بملك/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الجليل عبد محمد خالد -  95

 حسن الجليل عبد محمد خالد/ بملك الدمايرة ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد بدير احمد رنا -  96

  غنيم ابراهيم محمد/  بملك والتعليم التربية مديرية امام الرئيسى الجالء شارع المنصورة ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو كمال محمود السعيد محمود -  97

  الرازق عبد محمود السميع عبد/  بملك المحكمه كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ رمزى محمد محمد -  98

  محمد فوزى هشام/  بملك الستامونى - الروضه ،:   الـتأشير وصف

 وفي 148557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والحكومية العامة والتوريدات الطبية المستلزمات لتجارة العدوى -  99

 بملك جيهان شارع من سامى محمود شارع 22 - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ

  المجد ابو احمد سعد محمد/ 

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148558    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقبل احمد محمد احمد عمرو -  100

 احمد/  بملك الجمل ساميه من متفرع جنينه ابو من زيد بن اسامه شارع تقاطع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  مقبل احمد محمد

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 143566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور امين طه هدى -  101

  مصطفى عليوه بكر زاهية/ بملك عارف السالم عبد شارع سالى برج(  1/ ) الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى صالح الشحات هانى -  102

 حسن احمد محمد محمد ام/ بملك جالل ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حامد السيد سعد -  103

 اسماعيل كامل مصطفى محمد/  بملك الشرقى المسجد بجوار - بطرة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمد سامى محمد -  104

  السعيد محمد السعيد محمد/  بملك سمره ابو برج - الند الهابى ميدان - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210113 تاريخ وفي 138988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالرحيم ممدوح ماهر -  105

/ بملك السنترال الجديد الكوبرى مقابل المردومه الترعة طناح/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  السيد عبده جمعه محمد

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمود فايز نجاه -  106

  البيلى غازى محمود فايز محمد/  بملك بنشا الزراعى االصالح حى - نشا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رزق محمد هاله -  107

  االمام على على شفيق حمدى/  بملك جالل ابو الجوهرى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210113 تاريخ وفي 148546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى على الحافظ عبد المعز عبد ادهم -  108

  العظيم عبد محمد ايهاب/  بملك عنتر ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد على المتولى فكرى على -  109

  السيد القادر عبد حمدى/  بملك الدين كريم بساط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210113 تاريخ وفي 148560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان الجواد عبد السيد فتحى جمال -  110

  النجار عوض السيد محمد/ بملك مبارك مدينه - الفضل ابو خالد 64 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 148561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمنودى امين محمد نادية -  111

 محمد فهمى حسين عادل/ بملك الثورة شارع من المتفرع الجواد عبد محمد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 148567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح العليم عبد يسى الرحيم عبد -  112

 الخير ابو ابراهيم ابراهيم طلبه/  بملك الدراسات من المتفرع حجاج محمود المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 148570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف الصديق بكر ابو هشام -  113

 المرشدى الهادى عبد حمزه/ بملك العز برق الرحمن عباد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210114 تاريخ وفي 148563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى السيد محفوظ عاطف محفوظ -  114

 يونس السيد محفوظ الدين محى/  بملك(  1)  رقم - الجرن حى طلخا مركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  العيوطى

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 148564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النفاض يوسف ابراهيم الرازق عبد -  115

 النفاض يوسف السيد نجالء/  بملك االعجر كفر طريق - النزهه المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210114 تاريخ وفي 148562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تقصيره اللطيف بدع حامد احمد حامد -  116

 الدمرداش ابراهيم البيلى/ بملك فاتك ميت كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 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

 تاريخ وفي 114107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الواحد عبد عزت احمد عادل(  114107 تابع)  -  117

 السيد/ بملك قولنجيل الشرقاوية كوبرى جديلة المصنع شارع 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 رشاد محمد مصطفى

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 114107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الواحد عبد عزت احمد عادل -  118

 صبرى فاطمه/ بملك 39 شقة 7 دور النخلة شارع - عبده محمد االمام شارع 7/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  المغاورى

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 114107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الواحد عبد عزت احمد عادل -  119

/ بملك قولنجيل الشرقاوية كوبرى -- جديلة -- المصنع شارع(  1)  بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 0  114107 تابع برقم وقيد 306 برقم اودع رشاد محمد مصطفى السيد

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 114107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الواحد عبد عزت احمد عادل -  120

 رشاد محمد مصطفى السيد/ بملك قولنجيل الشرقاوى كوبرى جديلة المصنع شارع 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210114 تاريخ وفي 148571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد الدين عصام احمد -  121

  البسطويسى محمد عصام/ بملك المرور كوبرى اسفل عارف السالم عبد شارع 17 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 148420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفان نصحى محمد رةامي -  122

/ نشاط عن الرفاعى المتولى ابراهيم ياسر/ بملك الدربى كوم بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف, 

  148420 تابع برقم وقيد 279 برقم اودع 100000 مال براس وتجارتها مواشى حظيرة

 تاريخ وفي 148420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفان نصحى محمد اميره(  148420 تابع)  -  123

 الرفاعى المتولى ابراهيم ياسر/ بملك الدربى كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 148565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المكاوى المكاوى رضا محمد -  124

 المكاوى رضا/  بملك عيسى اوالد مسجد من بالقرب - الخال طرق - بهوت كفر نبروة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 على المكاوى

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 131440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد رجب سعد -  125

 الموافى عبده حامد الموافى///  الى - المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 144100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطيف حسين حمدى -  126

  هللا عبد اللطيف عبد حسين حمدى محمد/ المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى العزيز عبد محمد كريم -  127

  االلفى على احمد محمد/  بملك توريل الفتح مسجد شارع 13 - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ الباسط عبد هيثم -  128

  محمد حافظ الباسط عبد/  بملك الماكينه عزبه - خامس بلقاس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210117 تاريخ وفي 148576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساطور محمد السيد الشربينى محمد مجدى -  129

  ساطور مسلم ابو مجدى/  بملك غنيم ترعة ،:   لـتأشيرا وصف,  العنوان تعديل تم

 تاريخ وفي 148574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة احمد سيد عرفه عصام/ الى تعدل -  130

  دويدار دويدار احمد اكرام/ بملك البرامون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة  عرفة عصام -  131

  دويدار دويدار احمد اكرام/ بملك البرامون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 147549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برهام شعيب احمد مكرم عمر -  132

 حمدى/ بملك العزيز عبد بن عمر شارع(  1)  طلخا بناحية اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 برقم اودع فيروتيال التجارية والسمة 10000 مال براس وشوكوالته حلويات بيع/ نشاط عن على ابراهيم يوسف محمد

  0 147549 تابع برقم وقيد 326

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب حسن محمد ابراهيم -  133

 اسماعيل السيد مجدى/ بملك المعلمين تقسيم الخليج شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض الحميد عبد السيد البدراوى -  134

 عبد السيد منال/  بملك حسين طه مدرسه خلف ناجى ايمن شارع سندوب سكه - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الحميد

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 121402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خضر محمد صالح -  135

  0 2021/ 1/ 17 بتاريخ تاشير لببط االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود على محمود -  136

 العزيز عبد السيد منى/  بملك المقابر شارع ـ الجنينه كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنهابى محمد امين احمد عمر -  137

 على طلعت حسن/ بملك نور شارع 9 المختلط المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210117 تاريخ وفي 148578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد شفيق محمد الخطيب محمود -  138

  الحافظ عبد شفيق محمد الخطيب/ بملك عرصة ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على السباعى على محمد -  139

  ابراهيم ربيع محمود/  بملك ماهر احمد - خطاب تقسيم من - خطاب برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 148577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للتجارة الشناوى -  140

  ابراهيم ربيع محمود/  بملك ماهر احمد - خطاب تقسيم من - خطاب برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 120615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد عصام -  141

  الدسوقى محمد محمود/  بملك النور وابور/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 147549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برهام شعيب احمد مكرم عمر(  147549 تابع)  -  142

  على ابراهيم يوسف محمد حمدى/ بملك العزيز عبد بن عمر شارع ،:   تأشيرالـ وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نصر حسن منى -  143

  البهنساوى خير على صالح/ بملك جوجر ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210118 تاريخ وفي 148590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد المغاورى جمال محمد -  144

  اسماعيل السيد المغاورى جمال/  بملك الكرما ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 127611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد الكافى عبد يحى -  145

 فكرى احمد نصر نسمة/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى مصطفى محمد مصطفى -  146

  عاشور الفتاح عبد عاطف نرمين/ بملك االشجار حى المنصورة  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210118 تاريخ وفي 148586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز السيد اللطيف عبد السيد طارق -  147

 محمد/  بملك كالس هاى برج - الجديدة توريل - زغلول سعد شارع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الشواف محمد محمد محمود

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام المهدى مخيمر السعيد نبيل -  148

  صيام المهدى مخيمر السعيد نبيل/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الفرج ابو سليمان رضا -  149

 بكر ابو امل/  بملك جديلة بريد خلف البحر شارع من الشربينى سعد شارع المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  احمد محمد

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمره يوسف نجيب احمد -  150

 طبل محمود العزيز عبد محمود/  بملك الجيش ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران مصطفى محمود هدى -  151

  حسن عباس عيد عصام/  بملك بلجاى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 113984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على محمد على مدحت -  152

 تأشير طلب بموجب وذلك 8280 برقم المودع الفرع هذا شطب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210118 تاريخ وفي 148591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران العظيم عبد الرازق عبد فاديه -  153

  زرد محمد الرفاعى اشرف/  بملك دمنة محلة منية المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد شوقى محمد شوقى -  154

 فرج المقصود عبد الواحد عبد السيد/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 136593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حسانين محمد محمد -  155

 محمد ابراهيم عبدالحميد/  بملك العباسى شارع المنصورة بالعنوان للنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  دقهلية 136593 تابع برقم وقيد 2021 لسنة 408 برقم اودع 2020/  10/  1 من اعتبارا ابوطالب

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبيب المجيد عبد سيد مروه -  156

  عبده امين ابراهيم امين/  بملك الغربى ياسين سيدى شارع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 تاريخ وفي 136593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حسانين محمد محمد(  136593 تابع)  -  157

 ابوطالب محمد ابراهيم عبدالحميد/  بملك العباسى شارع المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوسانى على الشحات بليغ محمد -  158

  النوسانى المعطى عبد على الشحات بليغ/  بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 148589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد احمد وحيد محمد -  159

 محمد شوكت/  بملك المنصورة مسجد اعلى الجمل ساميه مع االديب امتداد - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  بدر عوض هللا عبد

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى الدسوقى سالم السيد -  160

  العنين ابو المتولى الدسوقى سالم/  بملك بدين شبرا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة العدل -  161

 السيد العدل محمد محمد/  بملك طناح كفر المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المولى عبد السعيد احمد -  162

  محمود المولى عبد السعيد/  بملك الجنينه كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 138005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعبس محمد ابراهيم محمد محمد -  163

  دعبس محمد ابراهيم محمد اشرف/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد على احمد -  164

  يونس السيد على احمد/  بملك الشرقى دمياط - المنصوره طريق - الخياريه قريه ،:   الـتأشير وصف

 20210119 يختار وفي 148596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دقليجه اللطيف عبد محمد اللطيف عبد احمد -  165

  دقليجه اللطيف عبد محمد اللطيف عبد/  بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وفي 147766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد رمضان اسماعيل عثمان(  147766 تابع)  -  166

  البطل متولى عبداللطيف طلبه/  بملك السعدية قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد فراج عرفات منى -  167

 احمد سيد احمد حامد عماد/  بملك السعدية بوشه شربين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 147766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المستعمله المعدات غيار قطع لتجاره الشناوى -  168

 مستعملة معدات غيار قطع لتجارة مخزن نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119

 451 برقم اودع البطل متولى عبداللطيف طلبه/  بملك شربين مركز السعدية قرية بالعنوان 2020/  10/  1 من اعتبارا

 دقهلية 147766 تابع برقم وقيد 2021 لسنة

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمون محمد محمود محمود اسماء -  169

  موسى محمد سالم محمد ورثة/  بملك البدماص كفر - قاعود احمد ش المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طربيه عثمان السيد سعد -  170

 البسطويسى السيد رضا/  بملك الحق جاد الشيخ شارع -(  15)  رقم عقار - بطرة طلخا ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 148601    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الموافى احمد احمد محمد احمد -  171

  محمود ابراهيم محمد سالمه/  بملك الجنينه حاره - بهوت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم غازى عبده يسرى فاطمه -  172

 حامد محمد حامد محمد/ بملك البرامون كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 143210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى المجد ابو الجنيدى التواب عبد( 143210 تابع)  -  173

 محمد احمد ابراهيم فتحى/  بملك/  بملك البقليه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

 تم 20210120 تاريخ وفي 143210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى المجد ابو الجنيدى التواب عبد -  174

 محمد احمد ابراهيم فتحى/  بملك/  بملك البقليه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد على محمد احمد -  175

  قنديل حسن فكرى حسن/  بملك بلقاس طريق -(  السرايا قريه)  - ناصر منشأة دميره طلخا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210120 تاريخ وفي 148610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد صديق سيد الرحمن عبد -  176

  العزيز عبد هللا عبد محمد هللا عبد/  بملك سندوب منية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد السيد الدين زين محمد -  177

 يوسف السيد السيد الدين زين/ بملك العيادية -- عطية الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى براهيما محمود فكرى رائف -  178

  ابراهيم محمود فكرى/  بملك افندى عمر شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 138465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على امال -  179

  البغدادى العزيز عبد السعيد/  بملك - ليله كامل شارع - البحر شارع/  الى النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 20210120 تاريخ وفي 148609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكباتى العنين ابو محمود النبى عبد محمود -  180

  محمد الرازق عبد نبيلة/ بملك العاص بن عمرو شارع - الجامعة حى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى توفيق مصطفى توفيق -  181

  ابراهيم ابراهيم فاروق/  بملك االمن مديريه خلف ايوب الصالح - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان العزيز عبد طلبه حازم -  182

 شارع - الكرنك منطقه(  51)  رقم عقار -(  2)  رقم محل -(  المصيف)  جمصه بلقاس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنين ابو حامد هللا عبد شريف/  بملك الشباب

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعبده محمد محمد حمدى -  183

   عبده ابو محمد حمدى/ بملك ياسين سيدى من الغايشة زقاق شارع 8 المنصورة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 142566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد عرفات ياسر -  184

 عبده على محمد/  بملك(  السمنودى)  لوساتو حوض المنصوره بالعنوان أخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  142566 تابع برقم وقيد 480 برقم اودع جنيه االف عشرة 10000 برأسمال مشتل/  نشاط عن المعاطى ابو

 تم 20210120 تاريخ وفي 143210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى المجد ابو ىالجنيد التواب عبد -  185

 استيراد مكتب نشاط عن المنصوره مركز البقليه بالعنوان أخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 برقم وقيد 475 برقم اودع جنيه الف خمسمائه 500000برأسمال االراضى وزراعة واستصالح غذائيه مواد وتصدير

 دقهليه 143210 تابع

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى السعيد محمود حمدى -  186

  الرحيم عبد الشحات محمود هانم/ بملك جديلة - رشاح مساكن ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210120 تاريخ وفي 148613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوايه الواحد عبد هللا عبد على ايمن -  187

  البياع احمد محمد العزيز عبد وليد/  بملك البياع شارع 17 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 138311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح حسن صالح -  188

 2019 لسنة 9389 برقم المودع االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 142566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه رزق محمد عرفات ياسر(  142566 تابع)  -  189

 محمد/  بملك الدائرى على(  السمنودى)  لوساتو حوض المنصوره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

 المعاطى ابو عبده على

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عوض رزق عوض -  190

 حسن ابراهيم محمد ابراهيم/  بملك العزيزى شارع -(  9)  رقم عقار طلخا - بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وفي 128911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد العزيز عبد محمود العزيز عبد(  128911 تابع)  -  191

 ابو حوض ـ(  16)  رقم عقار/  الى النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

 رمضان جوده حسن/  بملك ـ الصادق عماره ـ الليل

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن زكريا احمد -  192

 الشرقاوى الغنى عبد وهبه ابراهيم/  بملك دمياط طريق - السعديه - العسكر قريه شربين ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 148614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد السالم عبد على -  193

  الشناوى السيد محمد حمدى/  بملك الحفير - الدرافيل 39 قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى حسنين سعد مجدى االء -  194

  حسنين سعد مجدى محمد/  بملك سندوب سكة شارع من شعبان فتحى شارع - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210121 تاريخ وفي 148623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى المعطى عبد محمد رمضان -  195

  الدسوقى المعطى عبد محمد/  بملك النصر منشأة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 148619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على ابراهيم مصطفى محمد زياد -  196

 النبى عبد محمد نهاد/ بملك الجمهورية شارع - بالزا السوسن برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

  حمامه ابو محمد



 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

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 79981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته الدرينى على محمد -  197

 امين/  بملك - البحر شارع ناحيه من فتحى محمد شارع - المنصوره/  الى النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  شلبى السيد

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكريا يحى محمد ممدوح -  198

  زكريا يحى محمد زكريا/ بملك خامس بلقاس - الدمايرة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو الحميد عبد بثينة -  199

  وحيش السيد البهى فهيم/ بملك الراشدين الخلفاء شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغبى احمد البهى محمد محمد -  200

  زغبى احمد البهى محمد/ بملك الحجر اويش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسعاد ابو محمد صابر محمد -  201

 محمود ابراهيم سالمه/ بملك الجمل سامى تقسيم(  18)  رقم عقار الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  اللطيف عبد

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد -  202

  العدل هللا عبد السيد/ بملك طناح ،

 تم 20210121 تاريخ وفي 148630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد العاطى عبد الحميد عبد محمد -  203

  العزب عباس محمد الغنى عبد/  بملك نقيطة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكريه عوض محمد محمد سمر -  204

  زقزوق هللا عبد العزيز عبد احمد/  بملك الضهرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى القادر عبد مصطفى عماد -  205

 يونس حسن منصور كريمه/ بملك عبده محمد االمام شارع من المدارس شارع المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى الهريجى السيد مجدى احمد -  206

  البراشى على محمود رضا/  بملك العقاد عباس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 148628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد السعيد جمال هبه -  207

  غنيم محمد حسن عائشه/  بملك بلقاس موقف بجوار السلخانة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210121 تاريخ وفي 130400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور العنين ابو السميع عبد احمد -  208

  منصور العنين ابو السميع عبد احمد/  بملك - الهاله جديده/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 148634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرشم على على مصطفى محمد -  209

 فتحى محمد ايمان/ بملك شها ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 148144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى مصطفى سمير مياده -  210

 الحميد عبد السيد هادى السيد/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 148631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده سامى جون صيدليه -  211

  الغلبان حسانين الحميد عبد مراد شريف/  بملك العربيه الدول جامعه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 148632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمايم ابو مراد راضى احمد -  212

 الحفناوى السعيد سامى/ بملك الشافعى شارع 4 المختلط المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210124 تاريخ وفي 148633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد ابراهيم عثمان عثمان محمد -  213

 العال عبد يمابراه عثمان عثمان/ بملك شها ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 148638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد سالمه السعيد عالء -  214

  جاد احمد سالمه السعيد/  بملك البيالوية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 148110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الدسوقي محمد السيد -  215

 سالم هللا عبد إسليمان ناعسة/الى المالك اسم تصحيح ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 148635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى الدين نصر محمد حسين -  216

  فرحات عمر الفتاح عبد/ بملك سندوب منية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 148098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد زين راضى احمد(  148098 تابع)  -  217

 فرج احمد زين راضى عفاف/ بملك السعدية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 141479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق سامى مدحت -  218

 الحفيظ عبد محمود/ بملك طرطير تقسيم - عمر شعبان شارع 6/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف



 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

 تابع برقم وقيد 605 برقم اودع العسكرية والمالبس المهمات عدا فيما جاهزة مالبس مصنع/ نشاط عن رزق صالح

141479 0  

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 111746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعة مصطفى ثروت محمد -  219

 جمعة مصطفى ثروت/ بملك عارف السالم عبد شارع من المتفرع السمنودى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210125 تاريخ وفي 148636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى احمد امام الدين ضياء محمود -  220

 محمود/ بملك رمسيس قاعة بجوار الخطاب بن عمر شارع من السالم عبد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العشماوى احمد امام الدين ضياء

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 126245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد محمد رضا -  221

  رمضان محمد السعيد حمدى شيماء/  الى المالك اسم تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 141479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق سامى مدحت(  141479 تابع)  -  222

 صالح الحفيظ عبد محمود/ بملك طرطير تقسيم - عمر شعبان شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125

  رزق

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 148098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد زين راضى احمد -  223

 برقم اودع فرج احمد زين راضى عفاف/ بملك شربين - السعدية  بناحية فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  0 148098 تابع برقم وقيد 626

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 148637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد صالح الرازق عبد -  224

  ابراهيم احمد احمد عوض/  بملك الحفير االمل 25 قريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 147290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميدالبغدادى عبد محمد الحميد عبد(  147690 تابع)  -  225

  البغدادى الحميد عبد محمد الحميد عبد/ بملك دشيشة ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام السيد محمود مختار شرين -  226

  البسطويسى عبدالحميد عبدالحكيم فرج حسام/  بملك الطيبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 148640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجارية والتوكيالت والشحوم الزيوت لتجارة بتروزيد -  227

  جمعه محمد احمد المجيد عبد هط/  بملك العطوية شارع 7 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126

 تم 20210126 تاريخ وفي 97287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد على سعد محمد صيدلية -  228

 نادى/  بملك - نشا طريق - نبروه نادى محالت بالعنوان النشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  97287 تابع برقم وقيد 674 برقم اودع المسيرى المنعم عبد محمد احمد عنهم ممثال نبروه اتحاد

 تم 20210126 تاريخ وفي 97287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على سعد محمد/ د صيدلية -  229

 نادى/  بملك - نشا طريق - نبروه نادى محالت بالعنوان النشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  97287 تابع برقم وقيد 674 برقم اودع المسيرى المنعم عبد محمد احمد عنهم ممثال نبروه اتحاد

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 97287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده سعد محمد صيدليه -  230

 ممثال نبروه اتحاد نادى/  بملك - نشا طريق - نبروه نادى محالت بالعنوان النشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  97287 تابع برقم وقيد 674 برقم اودع المسيرى المنعم عبد محمد احمد عنهم

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد مصطفى حسين نسمه -  231

  الكارف طلبه احمد صيام/  بملك الخليج راس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 128162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد محمود اللطيف عبد محمود(  128162 تابع)  -  232

  السيد على اللطيف عبد شاكر/ بملك النسيمية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا هللا جاد حنا صالح -  233

  الرحمن عبد محمد جمال هيثم/  بملك المجزر - العبور مساكن -(  10)  رقم عقار - المنصورة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد سامى وليد -  234

 الكريم عبد محمد محمد/  بملك ms Fit gem بجوار الجامعه بوابه ـ 14مدخل ـ المؤمن برج ،:   الـتأشير وصف, 

 السعيد

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد العيسوى احمد هيثم -  235

  محمد العيسوى احمد/  بملك بلقاس طريق - الجيار سعد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المغازى عوض محمد -  236

 على السيد المحمدى نفيسه/  بملك درين بريد مكتب بجوار ـ درين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 61830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالقادر ابراهيم -  237

 عبد القادر عبد ابراهيم/ بملك الترعة شارع من عمير بن مصعب شارع 6/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

  الرازق

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 132311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى بهرام حسن هالل عمرو -  238

 الجواد عبد الدسوقى ضياء/  بملك - الشربينى بهاء تقسيم طابا شارع 2/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  فوده

 تم 20210126 تاريخ وفي 147290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى عبدالحميد محمد عبدالحميد -  239

 ابو بناحية الماشية وتجارة لتربية مزرعة/ نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  147290 تابع برقم وقيد 672 برقم اودع 150000 مال براس البغدادى الحميد عبد محمد الحميد عبد/ بملك دشيشة

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشكور عبد السيد السعيد محمد -  240

  الشكور عبد السيد خليل/  بملك الستامونى - المنيل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عبدالقادر محمد احمد -  241

  الجندى عبدالباقى عبدالقادر محمد/  بملك الروضة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار محمد السيد محمد -  242

 الجيار السيد محمد السيد/ بملك القماش سالمون ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 148641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى محمود يوسف احمد -  243

 جمال رانيا/  بملك الحسينى صيدلية مقابل - الحسنية - بك حسين شارع 26 - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عباد مرقص

 20210126 تاريخ وفي 97287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده سعد محمد صيدليه(  97287 تابع)  -  244

 احمد/  عنهم ممثال - نبروه اتحاد نادى/  بملك نبروه نادى سور - نشا طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  المسيرى المنعم عبد محمد

 20210126 تاريخ وفي 148647    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، الضبع شحاته محمد على المنعم عبد هشام -  245

  الغنى عبد عباس عزت اشرف/  بملك بنات الثانوية شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وفي 135352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى فوزى جعفر سامى محمود محمد( 135352 تابع) -  246

 بالمنطقة(  5)  رقم قطعة اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ

 السيد هانى/ بملك رمضان من العاشر - الجمركية جنوب - واالول والميزانين االرضى الدور(  6 أ)  امتداد - الصناعية

  0         برقم وقيد     برقم اودع طه حسن على

 تاريخ وفي 128162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد محمود اللطيف عبد محمود مؤسسة -  247

 تربية مزرعة نشاط عن المحافظة نفس فى اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126

 قدره مال براس السيد على اللطيف عبد شاكر/  بملك - النسيمية بناحية 2020/ 9/ 1 من اعتبارا االلبان النتاج مواشى

  128162 تابع برقم وقيد 665 برقم اودع جنيها 51000

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف احمد ابراهيم عالء -  248

  امين ابراهيم هللا عبد/  بملك طناح طريق - الشناوى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد صبرى احمد سرور/ والده بواليه يوسف احمد صبرى احمد سرور عمر -  249

 عمر/ بملك المدنى السجل شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148655    برقم

 والده بواليه يوسف احمد صبرى احمد سرور

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد على احمد -  250

 البحيرة محافظة - النطرون وادى مركز - طنبول طريق/  بالعنوان اخرى محافظة فى فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 اودع الداجنى لالنتاج المحمديه/ فرعلل التجارية السمه - 2017/ 11/ 29 من اعتبارا - الجندى عثمان حسن الهام/  بملك

 0   برقم وقيد     برقم

 تم 20210127 تاريخ وفي 123433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمود محمد محمود محمد -  251

 درويش المطلب عبد رضا/  الى المالك اسم تصحيح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم منصور على احمد محمد -  252

 شارع من - الخير مستشفى خلف - الغزالى االمام شارع -(  4)  رقم عقار - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الزامك حامد محمد محمد/  بملك السويس قناه



 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

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنصف عبد محمود جالل احمد -  253

  المنصف عبد محمود جالل/  بملك ياسين توفيق تقسيم مراد اسماعيل شارع 16 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع محمد على السيد اسالم -  254

 الحافظ عبد صديق المجيد عبد محمود/ بملك سندوب منيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيار الصديق لطفى السيد محمد -  255

 على/  بملك(  البدماص كفر)  الدراسات - قاعود شارع -(  60)  رقم عقار - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمد العزيز عبد محمد

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 148657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى محمد السيد محمد اسالم -  256

  الزهري الهادى عبد مصطفى/  لكبم(  كامل مصطفى)  العباسى شارع 65 - المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210127 تاريخ وفي 82321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسانين جمعه خالد( 82321 تابع) -  257

 السيد حسانين جمعه خالد/ الى المالك اسم تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمود عبدالعزيز احمد -  258

/  بملك الصالح الملك بجوار المدارس شارع من سينا بن شارع الجديدة توريل المنصورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الدمرداش محمد ابراهيم هند

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراجحى السيد ابوصالح الباز وليد -  259

  عباس عبدالباقى كرم/  بملك عبدالقادر منشأة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الرحمن عبد فريد محمد -  260

  شعبان احمد محمد احمد/ بملك الشرقى البر - الجنينة كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسن يوسف محمد زيزى -  261

  الجمل عمر حامد فرج/  بملك المفارق - اكتوبر 6 شارع من المهندس فرن شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210131 تاريخ وفي 148668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجاره ابونمره -  262

 السيد الحميد عبد ناجى هللا ومنه محمد/  بملك الحسنيه ـ وثروت عبدالباقى ش 21 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد احمد فايزه -  263

  القادر عبد محمد انور ثروت/ بملك الحفير 34 قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فاروق رضا -  264

 مطاوع محمد فهمى فوزى/  بملك جديله نادى امام رياض المنعم عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210131 تاريخ وفي 148662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطوطى البارى عبد محمد عنتر محمد -  265

 البارى عبد محمد عنتر وليد/ بملك انجاق محلة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمنعم محمود وزيره -  266

  احمد المنعم عبد محمود وزيره/  بملك الشوامى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210131 تاريخ وفي 148664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السالم عبد السعيد مصطفى -  267

  حندوسة السيد السيد اسماء/ بملك الجالء - منتصر شارع امتداد زمزم برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محروس احمد -  268

 شبانه عبده صالح عبدالمنعم/  بملك شربينى الحاج كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 147285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابوالعنين محمد محمود -  269

 العنين ابو محمود/ بملك - االستاد سور بجوار - شربين بناحية اخر رئيسى محا افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  147285 تابع برقم وقيد 757 برقم اودع 10000 مال براس سيارات غسيل/ نشاط عن حسن

 20210131 تاريخ وفي 147285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد محمود(  147285 تابع)  -  270

 حسن العنين ابو محمد محمود/ بملك االستاد سور بجوار شربين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 148670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد مصطفى احمد -  271

  عبدالحميد عادل نجاه/  بملك الحلبونى االطرش كفر ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

,  النشاط تعديل تم20210102 تاريخ وفي 138311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح حسن صالح -  1

 التنجيد ومستلزمات ستائر مصنع/ الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 132893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد محمد مصطفى احمد -  2

 للقوانين طبقا لها المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد/ على النشاط قصر:  التأشير وصف,  النشاط

 والواردات الصادرات على العامة الهيئة تنظمها التى والقرارات

,  النشاط تعديل تم20210105 تاريخ وفي 75204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا عبد المنعم عبد موسى -  3

 الكمبيوتر واجهزة العماله توريد عدا فيما عامه توريدات/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210105 تاريخ وفي 131937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد عمر صالح -  4

 00 سيارات غيار قطع تجارة/ الى تعدل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210106 تاريخ وفي 132687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار الحسينى احمد المصيلحى تامر -  5

 ( العسكريه والمهمات المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس تجاره/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210106 تاريخ وفي 138975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم على شادى -  6

 سيارات كماليات تجارة/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 146659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمد محمد احمد -  7

 وتجارتها االلبان النتاج ماشيه تربيه مزرعة/  الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 139201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالبديع السيد محمد( 139201 تابع)  -  8

 حالب مواشى مزرعة الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110

,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 139201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالبديع السيد محمد -  9

 محمول اكسسوار تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210111 تاريخ وفي 145811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد شوقى احمد مروه -  10

 7 تجميل مستحضرات تجارة/  النشاط نوع الى يضاف:  التأشير وصف, 

 تعديل تم20210111 تاريخ وفي 146613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد محمد السيد حسام -  11

 2020/  12/  1 من اعتبارا تجاريه وتوكيالت توريدات/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 تعديل مت20210111 تاريخ وفي 148288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رئيسه الوهاب عبد احمد رزق احمد -  12

 الكمبيوتر واجهزة العماله توريد فيماعدا متكامله عامه توريدات:  التأشير وصف,  النشاط

 النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 147865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب محمد محمود محمد -  13

 وتصنيعها كهربائيه ادوات تجميع/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف, 

,  النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى الجواد عبد فرج فاطمه -  14

 حالب تسمين مواشى مزرعة/  الى النشاط مسمى تعدل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 147700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد المغنى عبد احمد سمر -  15

 غيار وقطع موتوسيكالت تجارة نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط

 النشاط تعديل تم20210112 تاريخ وفي 137273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى فتحى هللا عوض حازم -  16

 دواجن مستلزمات/ نشاط يضاف:  التأشير وصف, 

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 125065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار رزق عبده مجدى محمد -  17

 معدات تأجير/ نشاط يضاف:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 94586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد لتوزيع الزيادى -  18

 القوانين حدود فى التصدير و االستيراد و الغذائيه المواد توزيع و تجاره/  ليكون - النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 لذلك المنظمه والقرارات

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 94586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد حسين حمدى -  19

 القوانين حدود فى التصدير و االستيراد و الغذائيه المواد توزيع و تجاره/  ليكون - النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 لذلك المنظمه والقرارات

 94586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائيه المواد توزيع و لتجاره الزيادى///  ليكون - التجارى االسم تعديل -  20

 الغذائيه المواد توزيع و تجاره/  ليكون - النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى التصدير و االستيراد و

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 143566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور امين طه هدى -  21

 وموبيالت كهربائية اجهزة تجارة مكتب/ الى تعدل:  التأشير



 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

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 143355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج السيد احمد محمد احمد -  22

 عامه صيانه و عموميه توريدات/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 144100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبداللطيف حسين حمدى -  23

 0 العمالة توريدات عدا فيما العامة التوريدات مكتب/ على النشاط قصر:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 134522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف طه على الحميد عبد -  24

 (الضريبيه للبطاقة طبقا) بالكهرباء معادن لحام و حداده ورشه///  ليكون - النشاط مسمي تعديل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان عادل رامى -  25

 فندقى تسويق/  يضافنشاط:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 145062   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه فؤاد عبدالعزيز فاروق -  26

 لها المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير مكتب/ نشاط يضاف:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 145062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتصدير عرفة -  27

 لها المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير مكتب/ نشاط يضاف:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 89941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الرحمن عبد محمد إيمان -  28

 الكهربائية لالجهزة بالعمولة وتوزيع صيانة/  الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210117 تاريخ وفي 89941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندى السيد عبدالرحمن محمد ايمان -  29

 الكهربائية لالجهزة بالعمولة وتوزيع صيانة/  الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 126265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمنت لتجارة رزق مؤسسة -  30

 من اعتبارا  6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب نشاط اضافة:  التأشير وصف, 

6  /1  /2021 

,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 126265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للتجارة رزق -  31

 6 من اعتبارا  6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب نشاط اضافة:  التأشير وصف

 /1  /2021 

,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 121402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خضر محمد صالح -  32

 االلوميتال ورشة/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 135092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد صادق السيد محمد -  33

 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 135092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيت السيد صادق السيد محمد -  34

 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب الى النشاط تعديل:  التأشير وصف, 

 تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليفل ابراهيم محمد معوض عالء -  35

 البان مواشى تربية حظيرة/ الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210118 تاريخ وفي 127611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد الكافى عبد يحى -  36

 بضاعة ونقل سفريات مكتب/ الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210118 تاريخ وفي 130821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السعيد احمد محمد -  37

 وتحسينية تكميلية مقاوالت على النشاط قصر:  التأشير وصف, 

 النشاط تعديل تم20210118 تاريخ وفي 119983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد مصطفى محمد -  38

 افرنجى مخبز/ الى النشاط تعدل:  التأشير وصف, 

 تعديل تم20210119 تاريخ وفي 140992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالكريم السيد برهوم احمد -  39

 عدا فيما وبصمه وانصراف حضور وماكينه مراقبه كاميرات/  النشاط نوع الى يضاف:  التأشير وصف,  النشاط

 االنترنت وبدون الالسلكيه الكاميرات

 تم20210120 تاريخ وفي 138311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح حسن صالح( 138311 تابع)  -  40

 ستائر معرض/ الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 تم20210120 تاريخ وفي 91229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد وتعبئة لتجارة السالم مؤسسة -  41

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد/  النشاط حذف تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 لدى والتصنيع تجميل مستحضرات تصنيع/  نشاط اضافه تم                                    0 غذائيه مواد وتعبئه وتجاره

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد الغير



 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

,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 91229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محروس محمد رفعت -  42

 وتعبئه وتجاره 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد/  النشاط حذف تم:  التأشير وصف

 بعد الغير لدى والتصنيع تجميل تمستحضرا تصنيع/  نشاط اضافه تم                                    0 غذائيه مواد

 الالزمة التراخيص على الحصول

 تعديل تم20210121 تاريخ وفي 129419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدوى عبدالرازق الحميد عبد سامح -  43

 من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما"  وتصدير استيراد مكتب:  ليصبح النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

 بناء مواد وتجارة والواردات الصادرات على العامة الهيئة تنظمها التى والقرارات للقوانين طبقا"  6 المجموعة

,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 119694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عزمى محمد وائل -  44

 0 الوميتال تصنيع وورشة لها المنظمة والقرارات القوانين حدود فى تصدير/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

 تعديل تم20210121 تاريخ وفي 130400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور العنين ابو السميع عبد احمد -  45

 وزينه فاكهه مشتل/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 79981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته الدرينى على محمد -  46

 ستائر تفصيل/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210126 تاريخ وفي 125512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف السنوسى رمضان السيد -  47

 مقاوالت مكتب/ الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

 تعديل تم20210126 تاريخ وفي 132311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى بهرام حسن هالل عمرو -  48

 تجميل مستحضرات تجارة/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط عديلت تم20210126 تاريخ وفي 142392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو عبده عيد منصور -  49

 0 الغير لدى اعالف تصنيع/ نشاط يضاف:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 110173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكى على الفتاح عبد تقية -  50

 حلويات مصنع/ الى تعدل:  التأشير وصف

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 139690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنهاب محمد عبدالمنعم جمال محمد -  51

 بالستيك اكياس طباعه/  نشاط اضافه تم:  التأشير وصف,  النشاط

,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 109734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبده نبيل محمد -  52

 احذية مستلزمات تجارة/ على النشاط قصر:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 144036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلع جيد زرعى ماجد -  53

 2019/  9/  24 من اعتبارا جاهزه مالبس تشطيب ورشة/  الى النشاط تعديل:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 89565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب احمد محمد سعد محمد -  54

 عامه ومقاوالت عامه توريدات/  النشاط نوع الى يضاف:  التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره سعيد العال ابو السيد فؤاد احمد -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد ثابت محمد ساره -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى العزيز عبد محمد كريم -  3

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى الدسوقى سالم السيد -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن زكريا احمد -  5

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى المعطى عبد محمد رمضان -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار محمد السيد محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف احمد ابراهيم عالء -  8

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محروس احمد -  9

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 148496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر احمد حمدى محمد خالد -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210103 تاريخ وفي 148497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوالى ابو المتولى الشربينى صبرى محمد -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود عمرو -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 87912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد محمود الحميد عبد عيسى رضا(  87912 تابع)  -  13

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمر المرشدى محمود احمد -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الجليل عبد محمد خالد -  15

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد بدير احمد رنا -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوسانى على الشحات بليغ محمد -  17

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد احمد وحيد محمد -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد السالم عبد على -  19

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى حسنين سعد مجدى االء -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى محمود يوسف احمد -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210126 تاريخ وفي 97287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده سعد محمد صيدليه(  97287 تابع)  -  22

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تم20210126 تاريخ وفي 148647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضبع شحاته محمد على المنعم عبد هشام -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تعديل تم20210104 تاريخ وفي 148501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى اسماعيل محمد طلبه عمرو -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو محمود حلمى هانم -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وفي 148557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والحكومية العامة والتوريدات الطبية المستلزمات لتجارة العدوى -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقبل احمد محمد احمد عمرو -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ طالباس عبد هيثم -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المولى عبد السعيد احمد -  30

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 142566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه رزق محمد عرفات ياسر(  142566 تابع)  -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عوض رزق عوض -  32

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210124 تاريخ وفي 148633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد ابراهيم عثمان عثمان محمد -  33

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تم20210131 تاريخ وفي 147285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد محمود(  147285 تابع)  -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 146009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير ابراهيم الغفار عبد ابراهيم محمد(  146009 تابع)  -  35

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره سعيد العال ابو السيد فؤاد السيد -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور بدير امال -  37

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى محمد السيد المنجى ممدوح -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو كمال محمود السعيد محمود -  39

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ رمزى محمد محمد -  40

 خاص: التأشير وصف, 

 تم20210117 تاريخ وفي 148576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساطور محمد السيد الشربينى محمد مجدى -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجارة العدل -  42

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 148619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على ابراهيم مصطفى محمد زياد -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 148638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد سالمه السعيد عالء -  44

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد مصطفى احمد -  45

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 148499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد السالم عبد الشيماء -  46

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 148500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد صالح -  47

 خاص: التأشير وصف

 تم20210106 تاريخ وفي 143219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزه للمالبس الريس(   143219 تابع)  -  48

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى على ابراهيم رشدى احمد -  49

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى حلمى محمد رضا محمد -  50

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبيب المجيد عبد سيد مروه -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 136593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حسانين محمد محمد(  136593 تابع)  -  52

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكريا يحى محمد ممدوح -  53

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 148631   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده سامى جون صيدليه -  54

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 148632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمايم ابو مراد راضى احمد -  55

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السالم عبد السعيد مصطفى -  56

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 111746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعة مصطفى ثروت محمد -  57

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210106 تاريخ وفي 95897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشة الوهاب عبد سامى اشرف(  95897)  -  58

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم السيد ابراهيم -  59

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد محمد ماجد عبدالقادر -  60

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد الدين عصام احمد -  61

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب حسن محمد ابراهيم -  62

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210119 تاريخ وفي 148596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دقليجه اللطيف عبد محمد اللطيف عبد احمد -  63

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى توفيق مصطفى توفيق -  64

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان العزيز عبد طلبه حازم -  65

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم منصور على احمد محمد -  66

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنصف عبد محمود جالل احمد -  67

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210131 تاريخ وفي 148662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطوطى البارى عبد محمد عنتر محمد -  68

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام المهدى مخيمر السعيد نبيل -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دشيش محمد الحميد عبد رضا -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد جمال محمد -  71

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنهابى محمد امين احمد عمر -  72

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى مصطفى محمد مصطفى -  73

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز السيد اللطيف عبد السيد طارق -  74

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 147766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد رمضان اسماعيل عثمان(  147766 تابع)  -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20210121 تاريخ وفي 148630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد العاطى عبد الحميد عبد محمد -  76

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد العيسوى احمد هيثم -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المغازى عوض محمد -  78

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد احمد فايزه -  79

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البجالتى السعيد النبى عبد محمد محمد -  80

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد غنيم حمدى محمد -  81

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى خميس علوانى احمد -  82

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحكيم عبد العزيز عبد رباب -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تم20210112 تاريخ وفي 133436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد اسماعيل محمد( 133436 تابع) -  84

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على السباعى على محمد -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للتجارة الشناوى -  86

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليمون محمد محمود محمود اسماء -  87

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكريه عوض محمد محمد سمر -  88

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى القادر عبد مصطفى عماد -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 148634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرشم على على مصطفى محمد -  90

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210125 تاريخ وفي 141479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق سامى مدحت(  141479 تابع)  -  91

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الرحمن عبد فريد حمدم -  92

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود السيد محمد -  93

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 103163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى هللا عبد محمد السادات(  103163 تابع)  -  94

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 148522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم ماهر -  95

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز فرج محمود عادل -  96

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى السيد محفوظ عاطف محفوظ -  97

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النفاض يوسف ابراهيم الرازق عبد -  98

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20210117 تاريخ وفي 148578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد شفيق محمد الخطيب محمود -  99

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد فراج عرفات منى -  100

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210120 تاريخ وفي 148610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد صديق سيد الرحمن عبد -  101

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 148640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجارية والتوكيالت والشحوم الزيوت لتجارة بتروزيد -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيار الصديق لطفى السيد محمد -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراجحى السيد ابوصالح الباز وليد -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسن سليمان محمد سليمان -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 148519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ستور مكاوى -  106

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فتحى حسن زينب -  107

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رزق محمد هاله -  108

 خاص: التأشير وصف, 

 تم20210114 تاريخ وفي 148562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تقصيره اللطيف عبد حامد احمد حامد -  109

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران مصطفى محمود هدى -  110

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهيم محمود فكرى رائف -  111

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسعاد ابو محمد صابر محمد -  112

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد مصطفى حسين نسمه -  113

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 128162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد محمود اللطيف عبد محمود(  128162 تابع)  -  114

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126

 تعديل تم20210131 تاريخ يوف 148668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات غيار قطع لتجاره ابونمره -  115

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 148524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبالوى محمد فتحى ملكه -  116

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 145156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلجيهى موسى زكريا يحى محمد(  145156 تابع)  -  117

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210111

 الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمود فايز نجاه -  118

 خاص: التأشير وصف, 

 تاريخ وفي 114107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الواحد عبد عزت احمد عادل(  114107 تابع)  -  119

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210114

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود على محمود -  120

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نمره يوسف نجيب احمد -  121

 خاص: التأشير وصف, 
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 تاريخ وفي 148609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكباتى العنين ابو محمود النبى عبد محمود -  122

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 تم20210125 تاريخ وفي 148636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى احمد امام الدين ضياء محمود -  123

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع محمد على السيد اسالم -  124

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسن يوسف محمد زيزى -  125

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 148521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى احمد مسعد محمد -  126

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر احمد جابر محمد عمرو -  127

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210113 تاريخ وفي 148546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى على الحافظ عبد المعز عبد ادهم -  128

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سفيو الفرج ابو سليمان رضا -  129

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد السيد الدين زين محمد -  130

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد -  131

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا هللا جاد حنا صالح -  132

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد سامى وليد -  133

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فاروق رضا -  134

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 148513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو محمود حلمى هانم(  148513 تابع)  -  135

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210106

 تم20210106 تاريخ وفي 148514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد محمد محمد الشحات عماد -  136

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد عمر فراج وفقى -  137

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تم20210113 تاريخ وفي 148560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان الجواد عبد السيد فتحى جمال -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمنودى امين محمد نادية -  139

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح العليم عبد يسى الرحيم عبد -  140

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف الصديق بكر ابو هشام -  141

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى احمد احمد محمد احمد -  142

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مابراهي غازى عبده يسرى فاطمه -  143

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 143210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى المجد ابو الجنيدى التواب عبد( 143210 تابع)  -  144

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120
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 تم20210120 تاريخ وفي 143210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدى المجد ابو الجنيدى التواب عبد -  145

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد على محمد احمد -  146

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 147290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميدالبغدادى عبد محمد الحميد عبد(  147690 تابع)  -  147

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126

 تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام السيد محمود مختار شرين -  148

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى محمد السيد محمد اسالم -  149

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد النبى عبد سمير محمود -  150

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 148534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى فهمى شوقى سامح -  151

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 144681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى محمد سعد سمير سعد(  144681 تابع)  -  152

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112

,  الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حامد السيد سعد -  153

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمد سامى محمد -  154

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض الحميد عبد السيد البدراوى -  155

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران العظيم عبد الرازق عبد فاديه -  156

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو الحميد عبد بثينة -  157

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغبى احمد البهى محمد محمد -  158

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210125 تاريخ وفي 148635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى الدين نصر محمد حسين -  159

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 148098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد زين راضى احمد(  148098 تابع)  -  160

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمنعم محمود وزيره -  161

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تم20210103 تاريخ وفي 144901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  162

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تم20210103 تاريخ وفي 144901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  163

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رزق رضا احمد -  164

 خاص: التأشير وصف, 

 تعديل تم20210110 تاريخ وفي 148523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خورشيد محمد محمد السيد مجدى -  165

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تم20210111 تاريخ وفي 148529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حيرىالب محمود يونس ابراهيم كريمه -  166

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى صالح الشحات هانى -  167

 خاص: التأشير وصف,  الشركة
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 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210114

 تعديل تم20210114 تاريخ وفي 148565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المكاوى المكاوى رضا محمد -  169

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 148574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة احمد سيد عرفه عصام/ الى تعدل -  170

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

 نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي 148574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة  عرفة عصام -  171

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد على احمد -  172

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى السعيد محمود حمدى -  173

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210120 تاريخ وفي 148613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوايه الواحد عبد هللا عبد على ايمن -  174

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشكور عبد السيد السعيد محمد -  175

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 148650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى عبدالقادر محمد احمد -  176

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد صبرى احمد سرور/ والده بواليه يوسف احمد صبرى احمد سرور عمر -  177

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 148655   برقم

 تعديل تم20210105 تاريخ وفي 148503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد حلمى محمود على محمد -  178

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 148509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى فتوح السعيد حسناء -  179

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبة محمود محمد احمد -  180

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 148543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير فرج احمد فايزه -  181

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20210113 تاريخ وفي 148551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد على المتولى فكرى على -  182

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 147549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برهام شعيب احمد مكرم عمر(  147549 تابع)  -  183

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

,  الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 148583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نصر حسن منى -  184

 خاص: التأشير وصف

 تم20210118 تاريخ وفي 148590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السيد المغاورى جمال محمد -  185

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 148594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طربيه عثمان السيد سعد -  186

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى الهريجى السيد مجدى احمد -  187

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 148628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد السعيد جمال هبه -  188

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 148637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد صالح الرازق عبد -  189

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 148666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمود عبدالعزيز احمد -  190

 خاص: التأشير وصف,  الشركة
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   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20210103 تاريخ وفي 144901   برقم قيده سبق  ، تاجر ، ابوالعز المهدى محمد صالح محمد محمد -  1

 افراد: التأشير وصف,   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 
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   كاروزى: الى 138975 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210106:  تاريخ فى  ،  -  3

   شيما: الى 139424 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210106:  تاريخ فى  ،  -  4

   العامه للمقاوالت الهندسية: الى 139201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210110:  تاريخ فى  ،  -  5

   التجارية السمة حذف تم: الى 139201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210110:  تاريخ فى  ،  -  6

 احمد ابراهيم احمد راويه: الى 136351 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210110:  تاريخ فى  ،  -  7

   الحطاب

 والتصدير لالستيراد ايفرست: الى 147795 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210111:  تاريخ فى  ،  -  8
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 فارما تجارية سمة اضافة: الى 148505 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210113:  تاريخ فى  ،  -  9

 (  pharma zone)  زون

 للمأكوالت ميكانو: الى 134918 برقم المقيدة الشركة اسم ديلبتع التأشير تم20210113:  تاريخ فى  ،  -  10

   والمشروبات

   للتصدير عرفة: الى 145062 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210114:  تاريخ فى  ،  -  11

   ميكانيزم: الى 139870 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  12

 السيد عبدالرحمن محمد ايمان: الى 89941 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  13

   الهندى

 Colden  ليون جولدن: الى 126147 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  14
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   للنظارات االحمدى: الى 88730 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  15

   واالستيراد للتجارة رزق: الى 126265 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  16

   الطبية للمستلزمات الطبى: الى 148307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210120:  تاريخ فى  ،  -  17

 سكواد/  تجارية سمه تعديل: الى 131969 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  18
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   لاللبان الشال: الى 138738 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  19

 العامه للمقاوالت بناء: الى 148204 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  20

   والتوريدات

 الجاهزة للمالبس كيدز فور: الى 141479 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210125:  تاريخ فى  ،  -  21

4kids   

   للمقاوالت مكة مكتب: الى 125512 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  22

   الجديده سعد محمد صيدليه: الى 97287 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  23

 للتجارة الشناوى: الى 148577 برقم المقيدة ةالشرك اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  24

   والتوريدات

 لالستيراد الخليج مصر: الى 142537 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210126:  تاريخ فى  ،  -  25

   والتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   للحلويات لينك فور مصنع: الى 110173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  26

   طيبه اسواق: الى 119646 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  27

   فاملى تشكين: الى 147289 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  28

   المحمول لتجارة التوفيق: الى 148603 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  29

   الجديد المسار: الى 139690 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  30

 سيد عرفه عصام/ الى تعدل: الى 148574 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  31

   السيارات لتجارة احمد

 العزيز عبد السيد السعيد: الى 122008 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210131:  تاريخ فى  ،  -  32

   احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20210125:  تاريخ ، شهيب مؤسسة2315  القاهرة جنوب محكمة وقتية امور 2018 لسنه 4 رقم -  1

121940 

:  تاريخ ، البيلى عامر عزت حسنى(  69591 تابع) 2315  القاهرة جنوب محكمة وقتية امور 2018 لسنه 4 رقم -  2

 69591   برقم    20210125

    20210125:  تاريخ ، معوض ابراهيم جمال سمية2315  القاهرة جنوب محكمة وقتية امور 2018 لسنه 4 رقم -  3

 133927   برقم

    20210125:  تاريخ ، البيلى عامر عزت سنىح2315  القاهرة جنوب محكمة وقتية امور 2018 لسنه 4 رقم -  4

 69591   برقم

:  تاريخ ،(  شهيب مؤسسة 121940 تابع) 2315  القاهرة جنوب محكمة وقتية امور 2018 لسنه 4 رقم -  5

 121940   برقم    20210125

    20210125:  تاريخ ، العوضى البسيونى محمد رضا2315  القاهرة جنوب محكمة وقتية امور 2018 لسنه 4 رقم -  6
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   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   64852:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه حامد محمد شركة(  64852 تابع)    - 1

 الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20210110

 تاريخ وفى ،   64852:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حامد محمد شركة(  64852 تابع)    - 2

 الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20210110



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20210113 تاريخ وفى ،   81976:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتة فهمى حسين عادل شركة   - 3

 حل تم المنصورة توثيق 3727 برقم توقيعاتة على مصدق بعقد تضامن شركة حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائيا وتصفيتها الشركة

 تاريخ وفى ،   108673:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها محمد عوض مصطفى قمرات شركة   - 4

 نهائيا وحلها الشركة لفض  وذلك نهائيا القيد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20210119

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   75298:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه نجيب محمد احمد شركة   - 5

 حل تم المنصورة توثيق/6087 برقم توقيعاتة على مصدق بعقد تضامن شركة حل عقد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائيا وتصفيتها الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20210106،   تاريخ وفي 128841، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته صالح زكى مالك ماجد شركة -  1

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   تأشيرال وصف,  المال رأس تعديل تم

   تاريخ وفي 128841، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه هللا جاب شبانه وهبه رمضان شركة -  2

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210106،

 وفي 138923، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والبناء والتشييد والخاصة العامة للمقاوالت على اوالد شركة -  3

  150000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ

  جنيه

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  4

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حامد محمد شركة -  5

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  6

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  7

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  8

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حامد محمد شركة -  9

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حامد محمد ركةش -  10

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  11

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  12

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حامد محمد شركة -  13

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  14

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حامد محمد شركة -  15

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  16

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  17

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  18

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  لمالا

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  19

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حامد محمد شركة -  20

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  21

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  22

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  23

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  24

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حامد محمد شركة -  25

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  26

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة يرمن محمد وشريكه حامد محمد شركة -  27

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 64852، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حامد محمد شركة -  28

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 20210113،   تاريخ وفي 106916، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه على محمد عبده خالد شركة -  29

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

 تم 20210113،   تاريخ وفي 107294، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة واخيه البدوى مجاهد ايمن شركة -  30

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 138658، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه على هللا عبد ممدوح مصطفى شركة -  31

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،

   تاريخ وفي 102041، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة فرج مجدى أمين وشريكه   مصطفى اإلمام حاتم شركة -  32

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210126،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 68673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمد هللا عبد احمد ومحمد مقبل احمد محمد احمد شركة -  1

 عامة مقاوالت اعمال تنفيذ/  نشاط عن للشركة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  نوانالع تعديل تم 20210103

 6 برقم اودع هللا عبد احمد محمد احمد/ بملك عشر الثانى الدور المعسكر امام السويس قناه شارع امتداد بناحية وتوريدات

  دقهلية 68673 تابع برقم وقيد

 تم 20210103 تاريخ وفي 68673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه   هللا عبد احمد محمد شركة -  2

 بناحية وتوريدات عامة مقاوالت اعمال تنفيذ/  نشاط عن للشركة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تابع برقم وقيد 6 برقم اودع هللا عبد احمد محمد احمد/ بملك عشر الثانى الدور المعسكر امام السويس قناه شارع امتداد

  دقهلية 68673



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20210103 تاريخ وفي 68673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وش ركاه هللا عبد احمد محمد شركة -  3

 بناحية وتوريدات عامة مقاوالت اعمال تنفيذ/  نشاط عن للشركة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تابع برقم وقيد 6 برقم اودع هللا عبد احمد محمد احمد/ بملك عشر الثانى الدور المعسكر امام السويس قناه شارع امتداد

  دقهلية 68673

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 68673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، هللا عبد ومحمد مقبل احمد شركة -  4

 امتداد بناحية وتوريدات عامة مقاوالت اعمال تنفيذ/  نشاط عن للشركة فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 68673 تابع برقم وقيد 6 برقم اودع هللا عبد احمد محمد احمد/ بملك عشر الثانى الدور المعسكر امام السويس قناه شارع

  دقهلية

 تاريخ وفي 136753    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سويلم سالم ابراهيم بندارى هللا عبد شركة -  5

 جمعية بناحية مواشى حيوانى انتاج مزرعة نشاط عن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105

 وقيد 72 برقم اودع االراضى وتنمية الستصالح التعاونية ماضى ابو جمعية/ بملك بلقاس مركز استصالح - ماضى ابو

  0 136753 برقم

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حامد محمد شركة -  6

 طه ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالحميد

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، هوشركا حامد محمد شركة -  7

 طه ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالحميد

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  8

 ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عبدالحميد طه

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  9

 ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عبدالحميد طه

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حامد محمد شركة -  10

 طه ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالحميد

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حامد محمد شركة -  11

  الشرطة نقطه بجوار االلى ربالمجز الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حامد محمد شركة -  12

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  13

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  14

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حامد محمد شركة -  15

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حامد محمد شركة -  16

  الربيعة تبع طوبار عزبة بدكرنس الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حامد محمد شركة -  17

  الربيعة تبع طوبار عزبة بدكرنس الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  18

  الربيعة تبع طوبار عزبة بدكرنس الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  19

  الربيعة تبع طوبار عزبة بدكرنس الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حامد محمد شركة -  20

  الربيعة تبع طوبار عزبة بدكرنس الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حامد محمد شركة -  21

 طه ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالحميد

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حامد محمد شركة -  22

 طه ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالحميد

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاهم والدمرداش النجا ابو شركة -  23

 ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عبدالحميد طه

 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  24

 ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عبدالحميد طه

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حامد محمد شركة -  25

 طه ماجدة/  بملك المهنى التكوين امام الجالء شارع اول بالمنصورة الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالحميد

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حامد محمد شركة -  26

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حامد محمد شركة -  27

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان
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 تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، منير محمد وشريكه حامد محمد شركة -  29

  الشرطة نقطه بجوار االلى بالمجزر الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 64852    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حامد محمد شركة -  30
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  عةالربي تبع طوبار عزبة بدكرنس الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان
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  عبدالحميد طه
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 االدوية ملفات وتسجيل وتوزيع تجارة/ الى النشاط تعدل  بسيطة توصية ، وشريكته صالح زكى مالك ماجد شركة -  1

 الخاصة واالغذية الطبية والمستلزمات الطبية واالجهزة البشرية واالدوية الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات
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 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110 تاريخ وفي 138923   برقم

   برقم قيدها سبق  ، التصدير نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه حسن ابراهيم محمود عبدالرحمن محمود شركة -  4
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/  نشاط يضاف  بسيطة توصية ، الطبيه المستحضرات لتجاره وشركاه ابراهيم عبدالهادى عماد عبدالهادى شركه -  5
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