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 تجاره عن 24300 برقم 25105122 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانين ابراهيم الهندى ايهاب -  03

 سالم سعد فتوح اشرف - بملك السالم ارعش - البيضاء القنطره:  بجهة ، وعطور تجميل ومستحضرات منظفات

 مشغل عن 24304 برقم 25105121 فى قيد ، 2055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود ابراهيم محمد -  04

 بملك - غازى سيدى - الثمانين عزبه:  بجهة ، وتوزيعها وتجارتها العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه المالبس وخياطه تجهيز

 محمود ابراهيم محمد نورهان

 كافيه عن 24306 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد عدوى عادل عبدالحميد -  00

 شمس النبى رب عبد محمد احمد بملك - رياض عبدالمنعم الشهيد شارع:  بجهة ،

 عن 24120 برقم 25105150 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على رزق على مصطفى -  06

 انور حسن كامل عاطف - بملك االول الشارع - البيضاء القنطره:  بجهة ، العسكريه عدا فيما الجاهزه للمالبس مشغل

 مكتب عن 24142 برقم 25105152 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف سلطان لطفى رمضان -  04

 عبداللطيف سلطان لطفى السيد - بملك زيدان قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 قطع تجاره عن 24123 برقم 25105152 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تفيد عشماوى محمد عبدالاله -  02

 تفيد عشماوى محمد - بملك الشرقى المجاز:  بجهة ، سيارات غيار

 حظيرة عن 24243 برقم 25105113 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ابوزيد سامى فهيمة -  00

 احمد السيد محمد بملك 3 نمرة:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 عن 24203 برقم 25105114 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدهللا عبدالونيس عبدالمطلب -  65

 خاطر مصطفى ابراهيم احمد بملك - مصطفى ابو قريه:  بجهة ، اعالف تجاره

 ، بقاله تجاره عن 24242 برقم 25105110 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد مخيمر فاتن -  61

 احمد محمد السيد مبروك - بملك خليف عزبه:  بجهة

 تربيه حظيره عن 24225 برقم 25105110 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره طلب يوسف هاله -  62

 خضر مصطفى محمد ابراهيم عبدالحكيم - بملك شنو:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 تجاره عن 24526 برقم 25105151 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغازى جوده اسماعيل محمد -  63

 شاهين محمود عبدالرحيم محمد - بملك متبول كفر:  بجهة ، ذهبيه ومجوهرات مصوغات

 عن 24226 برقم 25105116 فى قيد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى عبدالرحيم نشات سامح -  64

 عبداللطيف العابدين زين وفاء - بملك الخادميه:  بجهة ، وتجارتها مواشى حظيره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، البقاله تجاره عن 24264 برقم 25105114 فى قيد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى على احمد محمود -  60

 عبدالعزيز محمد جيهان بملك - البحريه االبعاديه:  بجهة

 بيع عن 24315 برقم 25105114 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرد عبدالفتاح على محمود حسنى -  66

 محمد عبدالقادر محمد رشا  بملك - الشيالن قريه:  بجهة ، صناعيه منظفات

 مالبس تجاره عن 24316 برقم 25105125 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد عباس جالل -  64

 احمد محمد اسماعيل محمد بملك - الحجر قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 ادوات تجاره عن 24321 برقم 25105125 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رامون سليم محمد محمد -  62

 رامون سليم محمد رضا - بملك غازى سيدى - المواسير شارع:  بجهة ، منزليه

 حبوب تجارة عن 24432 برقم 25105124 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدربه على رضا -  60

 النجار عبدربه محمد مصطفى بملك سن ام:  بجهة ، واعالف

 حظيرة عن 24420 برقم 25105124 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عبدالجليل محمد عوض -  45

 حجازى عبدالجليل محمد محمد بملك البنا طرطير ع:  بجهة ، االلبان وادرار مواشى تربية

 عن 24154 برقم 25105152 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرفوش احمد عبدالسالم عبدالسالم -  41

 ريا ابو حميده ابراهيم يونس بملك - عشماوى عزبه:  بجهة ، السيارات غيار قطع تجاره

 عن 24125 برقم 25105153 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى ابراهيم حسن حسن محمود -  42

 الخولى ابراهيم حسن حسن - بملك الدولى الطريق - 4 طلمبات:  بجهة ، بارده ومشروبات جاهزه ماكوالت مطعم

 ماكوالت مطعم عن 24136 برقم 25105153 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على امام محمد حسن -  43

 على عبدالحميد ناجح محمد - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، بارده ومشروبات جاهزه

 عن 24330 برقم 25105121 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهاشمى عبدهللا محمد رشاد عبدالرحمن -  44

 عطيه عبدالرحمن عبدالستار طلعت - بملك البيضاء القنطره - ابوسعيد عزبه:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع تجاره

 مكتب عن 24365 برقم 25105122 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين بسيونى عبدالفتاح بشرى -  40

 سيداحمد عبدالوهاب عبدالعزيز - بملك الكوم تل:  بجهة ، عامه مقاوالت

 قطع تجاره عن 24360 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف احمد طه احمد -  46

 عبداللطيف احمد حماده - بملك ابوبدوى:  بجهة ، سيارات غيار

 24346 برقم 25105122 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ضيف عبدالمجيد محمد عبدالعزيز فوزى -  44

 الشحات عبداللطيف محمد - بملك االصالح:  بجهة ، ولوازمها الصحيه االدوات تجاره عن

 مكتب عن 24435 برقم 25105124 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شميس احمد السيد السيد -  42

 شميس احمد احمد السيد - بملك البرلس - مبارك الشيخ مسجد بجوار - مبارك الشيخ - - بلطيم:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 24422 برقم 25105124 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد بسيونى مصباح محمود -  40

 محمد شلبى محمد مبروكة بملك ابومصطفى:  بجهة ، البقالة

 مكتب عن 24140 برقم 25105156 فى قيد ، 35555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد مجاهد رمزى -  25

 - بملك الزهراء برج - العماليه الجامعه - المسلحه القوات مستشفى:  بجهة ، غيارها وقطع الكهربائيه والمولدات ثقيله معدات لتجاره

 عبداللطيف كمال عبدالناصر

 حظيره عن 24142 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا عيد مصطفى عزت نبيل -  21

 شطا عيد مصطفى عزت - بملك 04 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 24104 برقم 25105156 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسين زغلول ريحانه -  22

 شبكه زكى حماده خلود - بملك الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 24102 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم ابراهيم الحبشى محمد ابراهيم -  23

 قاسم ابراهيم الحبشى محمد - بملك المصيف طريق شارع - بلطيم:  بجهة ، وتوريدها كهربائيه ادوات تجاره

 تجاره عن 24252 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال عبدالحميد سامى محمد -  24

 ابوالعال عبدالحميد سامى - بملك االستاد شارع:  بجهة ، االخشاب

 مكتب عن 24104 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف قايد محمد محمد يحى -  20

 طبيه مستلزمات - وتشطيبات معمار مستلزمات - خشبيه وخامات ومشغوالت اعمال - ومدرسيه مكتبيه ادوات)  خامات توريدات

 قايد محمد محمد - بملك ابوسالمه قريه - بلطيم:  بجهة ،(  وعيادات مستشفيات تجهيز مستلزمات - االدويه عدا فيما

 اعالف تجارة عن 24211 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عبدهللا محمد -  26

 بكر على محمد محمد السيد عبدالظاهر الشرقى الكفر الحامول مركز:  بجهة ،

 ، لب مقله عن 24505 برقم 25105151 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا عبدالوهاب على غندوره -  24

 النموذجى قلين شباب لمركز االداره مجلس رئيس عيسى عبدالمجيد على - بملك المحطه قلين:  بجهة

 تجاره عن 24152 برقم 25105151 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد موسى فؤاد حلمى عصام -  22

 ابراهيم السيد ماهر - بملك الصفا مجمع:  بجهة ، محمول

 تجارة عن 24232 برقم 25105113 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواسماعيل احمد محمد احمد -  20

 احمد محمد قدرية بملك نصرة:  بجهة ، جاهزة مالبس

 عن 24262 برقم 25105114 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عبدالمقصود مغربى احمد -  05

 النوسانى عبدهللا محمد سمير بملك - اسحاقه - البحر شارع:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 24240 برقم 25105110 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس عبدالعزيز محمد محمود اميره -  01

 عبدالعزيز محمد محمود - بملك عبدالناصر جمال شارع - الكوم تل:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 تجاره عن 24221 برقم 25105110 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  02

 محمد محمد عبدالشافى حمدى - بملك سن ام - عبدالشافى عزبه:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 24224 برقم 25105110 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعودى احمد عثمان احمد خالد -  03

 النواصره محمد محمد فايقه - بملك المعرى ابوالعالء شارع:  بجهة ، سيارات لتجاره معرض

 24412 برقم 25105124 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد عبدالحافظ السيد عبدالحافظ -  04

 ابراهيم السيد عبدالحافظ السعيد بملك -يوسف الحاج:  بجهة ، وتجارتها وادرارااللبان مواشى تربيه حظيره عن

 مكتب عن 24152 برقم 25105152 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده ابراهيم على كريم -  00

 الزغبى حموده ابراهيم احمد بملك/  غازى سيدى:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 24156 برقم 25105152 فى قيد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالحليم سمير الهاللى -  06

 ابوزيد مصطفى عبدالحليم سمير - بملك الشرقى الكفر:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 24114 برقم 25105153 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى السعيد حسنى محمد -  04

 عبدالغنى السعيد حسنى بملك - الزوايه كوبرى:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 24123 برقم 25105153 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر سليمان منير مياده -  02

 صقر سليمان منير فايز بملك - ابشان قريه:  بجهة ، وقطاعى جمله  تجميل مستحضرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 24304 برقم 25105121 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالنبى عبداللطيف سامح -  00

 ابراهيم عبدالنبى عبداللطيف حسام - بملك تريان:  بجهة ، الموبيليا لتجاره معرض

 عن 24364 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسن جواهير محمد عادل -  155

 البحراوى ابراهيم ابوالفتح محسن - بملك غازى سيدى - المحليه الوحده شارع:  بجهة ، وبطاريات اطارات تجاره

 تجاره عن 24344 برقم 25105122 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود محمد ناصف فاطمه -  151

 ابوالسعود محمد ناصف - بملك المثلث قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 ، بقاله تجاره عن 24452 برقم 25105123 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم احمد حسنيه -  152

 ابراهيم السيد مصطفى السيد - بملك غازى سيدى - القطار محطه بجوار:  بجهة

 ، اسماك محل عن 24143 برقم 25105156 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شليل عطيه محمد الهام -  153

 يوسف عبدالقادر سامى محمد  - الدستوربملك شارع:  بجهة

 عن 24135 برقم 25105153 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خريم عطيه محمد عبدالباسط محمد -  154

 خريم عطيه محمد عبدالباسط محمد - بملك الدولى الطريق رافد - بلطيم:  بجهة ، واعالف حبوب تجاره

 رئيسى محل عن 21620 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان بدير السيد ايمان -  150

 ابراهيم خليل فرحات محمد بملك - كفردفريه  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بناء ومواد اسمنت تجاره - بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 21620 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان بدير السيد ايمان -  156

 خضر بسيونى محمد الشحات -  بملك/   دفريه كفر:  بجهة ، بناء ومواد اسمنت تجاره - بنشاط اخر

 ، لحام ورشه عن 24141 برقم 25105152 فى قيد ، 65550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه عبدالهادى احمد وليد -  154

 ابراهيم عبداللطيف عائشه - بملك الجديه 40:  بجهة

 حظيره عن 24146 برقم 25105152 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد عبدالرحيم حسن -  152

 محمد عبدالرحيم حسن زينب - بملك الجديده روينه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 مكتب عن 24252 برقم 25105150 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى حسن فضل حسين -  150

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما زراعيه محاصيل تصدير
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رئيسى محل عن 46045 برقم 25105114 فى قيد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عبدالعزيز محمد السيد -  116

 عبدالعزيز محمد السيد محمد - بملك الخاشعه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، زراعيه اسمده تجاره/  بنشاط اخر

 ، البقاله تجاره عن 24204 برقم 25105116 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود المهدى احمد سعد -  114

 السيد محمود السيد محمود بملك - الجرايده:  بجهة

 تجاره عن 24520 برقم 25105151 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى جادو مسلم جادو احمد -  112

 عبده السيد عبدالحليم محمد - بملك الطايفه كفر:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 24504 برقم 25105151 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السعيد عبدالصمد ايمان -  110

 شكر السيد يوسف عزه - بملك - الجمهوريه شارع من متفرع سعيد بور شارع:  بجهة ، البقاله

 عن 24155 برقم 25105151 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر حلمى مجدى البحراوى -  125

 خير سعد سعد محمد سعاد   بملك -  الخريجين 0 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادار مواشى تربيه حظيره

 ادوات تجاره عن 24116 برقم 25105153 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد محمد ايمن -  121

 النجار يوسف الدمرداش  بملك - الرصيف:  بجهة ، كهربائيه

 مكتب عن 24141 برقم 25105153 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى بيومى محمد هشام -  122

 عامر غانم محمد شربات - بملك الزهور - االستاد شارع:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى

 24200 برقم 25105116 فى قيد ، 3555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى عبدهللا امين محمد مصطفى السيد -  123

 البناء وصناعه والتعمير لالنشاء االنتاجيه التعاونيه الجمعيه/  - بملك ابشان:  بجهة ، االسمنتى والطوب طفلى طوب مصنع عن

 ببيال

 تجاره عن 24340 برقم 25105121 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبدالكريم الشحات شريف -  124

 على محمود عبدهللا محمد بملك - مسير قريه - الرئيسى الموقف شارع:  بجهة ، سيارات اكسسوار

 حظيره عن 24300 برقم 25105123 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السعدنى احمد خيريه -  120

 على السعدنى احمد محمد - بملك الشعور ام قريه:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 قطع بيع عن 24146 برقم 25105156 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالواحد حافظ محمود -  126

 اسماعيل على عبدالرحمن احمد - بملك الصناعيه المدينه شارع 4:  بجهة ، زراعيه جرارات غيار

 عن 24161 برقم 25105156 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنام احمد حسن الشوادفى محمد -  124

 غنام احمد الشوادفى - بملك الرغامه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 24120 برقم 25105152 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد عبدالكريم يحى -  122

 جبر السعداوى محمود - بملك الماليه شارع - بلطيم:  بجهة ، جلديه ومنتجات احذيه

 الحبوب تجاره عن 24125 برقم 25105152 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبده محمد عبده -  120

 موسى عبده محمد عبدالنبى - بملك الرغامه:  بجهة ، واالعالف

 عن 24106 برقم 25105150 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصل ابو على حامد عيد احمد -  135

 واصل ابو حامد عيد محمد  بملك - كفرالمنشى:  بجهة ، مواشى حظيره

 قطع تجارة عن 24102 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم يوسف الحمادى احمد -  131

 سالم يوسف عادل محمد بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، محمول غيار

 مكتب عن 24222 برقم 25105115 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس عبدالحليم محمد عالء -  132

 العتربى عبدالسميع احمد - بملك عماره 44 - الشرطه تقسيم:  بجهة ، للغات وعجم عرب ترجمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما

 زايد ابراهيم عبدهللا محمود - بملك الكبرى المنشاه

 ادوات تجاره عن 24330 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج على عبدهللا صبرى -  141

 فرج على عبدهللا بملك - الصديق بكر ابو شارع:  بجهة ، كهربائيه

 عن 24342 برقم 25105121 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ حسين يوسف قدرى مجدى -  142

 السبكى عبدهللا حمدين امينه بملك - الحمراء:  بجهة ، نجاره ورشه

 عن 24340 برقم 25105122 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطايل عبدالجليل عبدالحميد عيده -  143

 البقرى يوسف محمد زينهم محمد - بملك 0 محطه تيره:  بجهة ، زراعيه ومحاصيل حبوب تجاره

 عن 24324 برقم 25105123 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى شوقى عبدالباسط ايات -  144

 زاهر رمضان يوسف - بملك البيضاء القنطره - العيله بيت بجوار - السالم شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 اخر رئيسى عن 42022 برقم 25105123 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كلش عبدالعزيز محمد أحمد -  140

 فرج محمود الشوادفى رضا - بملك الكبرى فرج قريه:  بجهة ، تجميل ومستحضرات مكتبيه ادوات/ 

 اخر رئيسى عن 42022 برقم 25105123 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كلش عبدالعزيز محمد أحمد -  146

 كلش عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ ملك الكبرى فرج بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، تجميل ومستحضرات مكتبيه ادوات/ 

 تجاره عن 24326 برقم 25105123 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وعيوع خطاب عبدالمجيد حمدى -  144

 سليمان محمد ابراهيم عمر - بملك المنصور 44:  بجهة ، العسكريه عدا فيما والمفروشات جاهزه مالبس

 حبوب تجاره عن 24405 برقم 25105122 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مجدى محمد -  142

 محمد على محمد مجدى - بملك الكوم تل:  بجهة ، واعالف

 عن 24443 برقم 25105120 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى جمعه الذكى عماد محمد -  140

 مصطفى جمعه الذكى عماد محمد بملك االبعادية:  بجهة ، الخردة تجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 كلش احمد توفيق الدين
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 فهيم سها - بملك - الزراعه ارض مساكن شارع 12 بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والكهربائيه المنزليه االجهزه وصيانه تجاره/ 

 مرسى على عبدالعزيز
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  اخر رئيسى عن 24140 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد معوض رشاد فوزى -  100
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 عن 24222 برقم 25105116 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعطا ابوالعطا خيرى عبدالفتاح -  165

 السيد ابراهيم شحاته صالح - بملك القرى ام:  بجهة ، اليه نجاره ورشه

 ، لب تجاره عن 24205 برقم 25105116 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مؤمن محمد ايمان -  161
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 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما تصدير
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 - بملك الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 16:  بجهة ، وتجارتها ومستلزماتها بالفالتر المياه وتعبئه وتقيم وتنقيه تحليه محطه عن

 الخياط محمد ومعاذ العتربى احمد محمد
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 عن 44304 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان ربه عبد احمد محمد عالء -  144

 عبدربه احمد انور محمد - بملك سن ام - الزقم عزبه:  بجهة ، وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر رئيسى
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 - بملك السادات شارع 1:  بجهة ، االدويه عدا فيما الغير لدى والتصنيع ومطهرات خاصه واغذيه طبيه ومستحضرات وتوزيع

 سليمان عبدالمحسن عيسوى عبدالمحسن

 تجاره عن 24520 برقم 25105151 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عبدالنبى نسرين -  125

 محمد بدر بدر السيد بملك - مصطفى ابو قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما  جاهزه مالبس
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 تجاره عن 24422 برقم 25105124 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطواب عبدالسالم سعد فاطمه -  126

 حميده ابراهيم سعد حميده بملك - الشناوى رزق قريه:  بجهة ، البقاله

 عن 24430 برقم 25105124 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمد محمد ابراهيم محمد -  124

 احمد سيد على محمد بملك يوليو23 شارع:  بجهة ، وكوالين عدد تجارة

 طحين ماكينه عن 24110 برقم 25105153 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جناح السيد محمد عزت -  122

 على على فتحى - بملك المنصور 44 قريه:  بجهة ، ارز وفراكه
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 المرسى بدوى المرسى - بملك ابوبدوى:  بجهة ، العسكريه عدا فيما هزهجا مالبس

 تجاره عن 24320 برقم 25105123 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار الدسوقى ابراهيم حميده -  103

 اللقانى يوسف امال - بملك ماهر احمد شارع:  بجهة ، والجزاره اللحوم

 لتجاره معرض عن 24451 برقم 25105123 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سعد سعد محمد -  104
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 عن 24453 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابراهيم فتحى الدين عالء -  100

 بريش ابراهيم فتحى ايمن - بملك 4 قريه:  بجهة ، طباعه مستلزمات

 24402 برقم 25105135 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرب عبدالرحمن عبدالعاطى يسرى حسن -  106

 حسين عبدالمجيد عبدالجليل ناديه بملك - البهلول شارع 24:  بجهة ،(  كمبيوتر مستلزمات وتوريد تجاره)  توريدات مكتب عن
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 غباشى عبدالرازق مسعود محمد بملك مبارك الشيخ قرية:  بجهة ، زيوت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 عن 24422 برقم 25105135 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض محمد عبدالعاطى احمد -  254

 احمد محمد محمدى عواطف بملك - الشرقيه البشيقه:  بجهة ، وتجارتها ماشيه تربيه حظيره

 مشغل عن 24055 برقم 25105135 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى شلبى لطفى سامى -  250

 السعدنى حسن شلبى لطفى بملك 25 عزبه - غازى سيدى:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيمال الجاهزه المالبس وتوزيع تجهيز
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 البيلى ابراهيم البيلى ابراهيم  - بملك البرلس - الشهابيه - بلطيم:  بجهة ، اعالف تجاره/ 

 اخر رئيسى عن 24150 برقم 25105156 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  212
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

/  اخر رئيسى عن 60425 برقم 25105150 فى قيد ، 35550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا غازى وائل -  210
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جرجس ثابت نسيم فادى/  بملك الغزل شارع عماره 44 الـ عمارات 43 رقم عقار:  بجهة ، اسماك

 تجاره عن 24100 برقم 25105150 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى فؤاد محمد السيد احمد -  336

 المرسى فؤاد محمد السيد بملك - غازى سيدى:  بجهة ، اعالف

 مالبس مشغل عن 24210 برقم 25105115 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل حماده احمد السيد -  334

 العقده مبروك بسيونى تامر بملك البلد قلين تونس شارع:  بجهة ،

 مقاوالت عن 24233 برقم 25105113 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل عبدالعزيز محمد محمد -  332

 بالل عبدالعزيز محمد الشحات - بملك - البنا - قلينى قريه:  بجهة ، عامه

 تجاره عن 24200 برقم 25105114 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسين منصور حسين -  330

 المنشاوى عبدالعزيز مهدى بملك - عتيبه كوبرى:  بجهة ، زراعيه حبوب

 محل عن 42203 برقم 25105114 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اليمنى احمد مسعد محمد احمد -  345

 بجوار بلطيم - البرج طريق بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس تصنيع/  بنشاط اخر رئيسى

 عبيدى عطيه محمد احمد - بملك صابر حجازى قهوه

 تجاره عن 24130 برقم 25105153 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دعدوع يوسف محمد احمد -  341

 دعدوع يوسف محمد - بملك العنابر 2:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 24134 برقم 25105153 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود عبدالحميد عبدالحليم -  342

 حسن ابراهيم محمد السيد - بملك الشرقى المجاز قريه:  بجهة ، ارز وفراكه طحين ماكينه

 خراطه ورشه عن 24132 برقم 25105153 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التوم خليل احمد محمد -  343

 محمد حسن اسماعيل حالوتهم - بملك الرغامه قريه:  بجهة ، ولحام

 محل عن 42203 برقم 25105114 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اليمنى احمد مسعد محمد احمد -  344

 اليمنى احمد مسعد محمد  بملك - كفرقدره - بلطيم:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس تصنيع/  بنشاط اخر رئيسى

 بيع عن 24352 برقم 25105114 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرماوى السيد احمد فوزيه -  340

 الفرماوى على ابوالعنين فتحى بملك - الحمراوى - عيسى عبدالفتاح شارع:  بجهة ، حلويات

 عن 24314 برقم 25105125 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركى عبدالسالم محمود مصطفى -  346

 النجار عيد احمد السعيد بشرى - بملك 4 تقسيم - طنطا شارع 22:  بجهة ، تجميل ومستحضرات اكسسوار تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 24324 برقم 25105125 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم عبدالحميد مصطفى عالء -  344

 محمود عبدهللا عبدالرحمن رمضان - بملك سن ام قريه:  بجهة ، لب مقله

 مركز عن 24410 برقم 25105124 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان عبدالمعطى السيد ميال -  342

 عمر عبدالهادى قطب عزالدين بملك - المحله - الدولى الطريق - ابوسعيد عزبه:  بجهة ، سيارات خدمه

 تجاره عن 24343 برقم 25105121 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان ابواليزيد مصطفى محمد -  340

 سيداحمد خميس عبدالعظيم حسين بملك - الشقف قريه:  بجهة ، صناعيه ومنظفات تجميل مستحضرات

 مزرعه عن 24346 برقم 25105121 فى قيد ، 005550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى حسن حسن بسيونى -  305

 السمكيه الثروه للتنميه العامه الهيئه بملك 4 طلمبات:  بجهة ، سمكيه

 بيع عن 24360 برقم 25105122 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى سعيد مصطفى هدى -  301

 غنيم محمد السيد عالء - بملك ابوبدوى:  بجهة ، وبويات حدايد

 عن 24322 برقم 25105123 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيوطى ابوزيد ابراهيم محمد -  302

 البنا عبدالحميد كمال عبدالنبى - بملك الحلميه قريه:  بجهة ، وتجارتها انااللب وادرار مواشى تربيه حظيره

 ، كافتريا عن 24301 برقم 25105123 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر محمد مرشدى ابراهيم -  303

 صقر محمد ابراهيم شريف - بملك الشقف قريه:  بجهة

 تجاره عن 24442 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد مرسى محمد -  304

 شرف على محمد عبدالحميد - بملك الرصيف:  بجهة ، اعالف

 بيع عن 24426 برقم 25105124 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى عبدالعاطى مختار اشرف -  300

 الهوارى عبدالعاطى مختار اشرف بملك البخانيس:  بجهة ، بناء مواد

 ادوات بيع عن 24421 برقم 25105120 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سالم على رمضان -  306

 عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالقادر هاله بملك - نصره - الشيالن:  بجهة ، صحيه

 مكتب عن 24404 برقم 25105135 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ ابراهيم متولى رضا -  304

 الشيخ عبدالقادر ابراهيم متولى - بملك البرلس - الربع - الثالثاء سوق:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 24012 برقم 25105131 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمد عبدالعليم محمود ايه -  302

 سليمان على محمد بملك - السويس شارع:  بجهة ، وتجارتها واسماك ودجاج مجمده لحوم ثالجه

 تجاره عن 24014 برقم 25105131 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح ابواليزيد على حماده -  300

 البعرور محمد المحمدى رضا بملك - الرصيف:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 24324 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزمر عبدالمعطى ابراهيم اشرف ابراهيم -  365

 بارومه احمد سعد ابراهيم - بملك بالزامون قاعه بجوار - االهرام شارع:  بجهة ، والمفروشات السجاد لتجاره معرض عن

 عن 24462 برقم 25105122 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى محمد عبدالعزيز فهمى سهام -  361

 غمرى ابوالفتوح عاطف رامى - بملك حليس قريه:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 عن 24436 برقم 25105124 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد الشربينى احمد اسالم -  362

 ابراهيم الشربينى احمد -  بملك مصر نهضه شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما ومفروشات جاهزه مالبس بيع

 عن 24433 برقم 25105124 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى محمد مصطفى -  363

 ابراهيم عبدالخالق كمال عبدالخالق بملك المعمورة 2 قرية:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 24444 برقم 25105120 فى قيد ، 25550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االجه احمد على عبدالمنعم احمد -  364

 احمد جالل احمد بملك قلينى ع:  بجهة ، محمول

 مصنع عن 24420 برقم 25105135 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قايض احمد عبدالحميد محمود -  360

 قايض احمد عبدالحميد محمود بملك - الفتاح عبدالمطلب الشهيد شارع 23:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 محل عن 44220 برقم 25105120 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى حسن عبدالوهاب عمرو -  366

 النشار حمدى عماد -  بملك - اسحاقه قريه:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع تجاره/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 44220 برقم 25105120 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى حسن عبدالوهاب عمرو -  364

 حسن عبدالوهاب فاطمه - بملك غازى سيدى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع تجاره/  بنشاط اخر رئيسى

 ابوعلى

 عن 24050 برقم 25105131 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى جاد عبدالحليم محمد حاتم -  362

 متولى جاد عبدالحليم محمد بملك - قلينى:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 تربية حظيرة عن 24406 برقم 25105135 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محمد شعبان هدى -  360

 شعبان محمد شعبان محمود بملك العباسية ابوشبانه عزبة:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 تجاره عن 24022 برقم 25105131 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحى بسيونى فهمى خالد -  345

 جمعه محمد عبدالحميد الشحات احمد بملك - العباسيه قريه:  بجهة ،(  ماركت سوبر)   البقاله

 حظيره عن 24101 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين السيد ابراهيم -  341

 ابراهيم حسين السيد محمود - بملك الرصيف:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 تجاره عن 24164 برقم 25105152 فى قيد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان احمد محمود احمد وجيه -  342

 عوض عبدالفتاح محمد - بملك النطاف قريه:  بجهة ، منزليه ادوات

 ، سيارات دوكو عن 24255 برقم 25105150 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعيد السيد سعيد -  343

 احمد عبدالمؤمن رمضان عماد بملك الرصيف:  بجهة

 عن 24216 برقم 25105115 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مصطفى عبدالبديع جالل -  344

 سالمة المرسى غريب هويدا بملك الزعفران:  بجهة ، ولحام خراطة ورشة

 ، منزلية ادوات عن 24212 برقم 25105115 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف بهجى ذكى عالء -  340

 محمود على محمود سميحه بملك تماده ابو قرية:  بجهة

 عن 24226 برقم 25105115 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى عبدالنبى حجازى محمد محمد -  346

 المغربى عبدالنبى حجازى محمد بملك - الغانميه - بلطيم:  بجهة ، البقاله تجاره

 عن 24242 برقم 25105113 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عبدالحميد عبدالناصر جمال -  344

 عمر درغام عمر عبدالحميد بملك الشبورة قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 عن 24246 برقم 25105113 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  342

 المتولى يوسف بكر بملك - الطويل الكوم:  بجهة ، واعالف زراعيه محاصيل تجاره

 سوبر عن 24201 برقم 25105114 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى مصطفى رفعت مؤمن -  340

 مصطفى رفعت السعيد بملك - العباسيه:  بجهة ،(  بقاله)  ماركت

 لتجاره معرض عن 24202 برقم 25105114 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد محمد حسن -  325

 الحداد مصطفى عبدالحافظ على بملك - 2 بلطيم:  بجهة ، السيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 24265 برقم 25105114 فى قيد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم عبدالعظيم عصام -  321

 الحسن ابو محمد احمد السعيد بملك - السوق شارع - الكبرى المشاه:  بجهة ، والنجف والفضيات الصينى تجاره

 ، بقاله تجاره عن 24220 برقم 25105110 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار رزق طاهر فوزى -  322

 النجار رزق طاهر - بملك الجرايده:  بجهة

 محل عن 40460 برقم 25105114 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطوى قنديل احمد ابراهيم -  323

 عبدالملك قنديل احمد بملك  الربع - البرلس - بلطيم:  بجهة ، بناء مواد تجاره/  اخربنشاط رئيسى

 محل عن 40460 برقم 25105114 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطوى قنديل احمد ابراهيم -  324

 البرلس - البرج سنترال خلف - االقتصادى االسكان - بلطيم  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بناء مواد تجاره/  اخربنشاط رئيسى

 عاشور محمد عصران سحر - بملك

 قطع عن 24266 برقم 25105114 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيشع البسيونى صبحى هيسم -  320

 الصياد المعداوى يسريه بملك - تريان:  بجهة ، موتوسيكالت يهنار دراجات غيار

 تجاره عن 24524 برقم 25105151 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى عبدهللا محمد عزه -  326

 حجاج عماره محمود زكريا محمد - بملك الربع - بلطيم:  بجهة ، بالتنقيط الرى شبكات ومستلزمات الزراعيه الصوب بالستيك

 مكتب عن 24112 برقم 25105153 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى عبدالسالم محمود شيرين -  324

 بملك - ابوعمر 5 ع - البحر شارع:  بجهة ،(  بالستيكيه منتجات - وبويات حدايد - صحيه ادوات - كهربائيه ادوات)  توريدات

 هنداوى عبدالسالم هنداوى محمد

 ، بقاله تجاره عن 24134 برقم 25105153 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى ابراهيم محمد صبره -  322

 رزق عبدالعاطى محمد رزق - بملك المنصور 42 قريه:  بجهة

 تجاره عن 24342 برقم 25105121 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغازى محمد شعبان عالء -  320

 المغازى محمد شعبان  - بملك - المثلث:  بجهة ، واالعالف الحبوب

 مستلزات عن 24362 برقم 25105122 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ابراهيم سالم محمد -  305

 المزين السيد احمد عبدالفتاح/  بملك التجاريين تقسيم:  بجهة ، االدويه فيماعدا طبيه

 عن 24343 برقم 25105122 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع عبدالغنى عبدالمعطى محمد -  301

 السنباطى العيسوى عبدالحفيظ ابراهيم - بملك االعداديه الشهيد بجوار - الجمهوريه شارع:  بجهة ، تصوير ماكينات

 تجاره عن 24325 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد السعيد لنبي احالم -  302

 النحاس السيد جابر غاده - بملك الكاشف وحيد شارع 4 رقم عقار 4:  بجهة ، مراتب

 24302 برقم 25105123 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديسطى حسين الديسطى صالح محمود -  303

 هارون سالمه رسمى هيثم - بملك الهدى شارع - تريان:  بجهة ، بالستيك اكياس روالت تقطيع عن

 حظيره عن 24411 برقم 25105124 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر ابوالعنين عبدالسالم ياسر -  304

 ابوالعنين عبدالسالم الدين حسام - الحجر كوم:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 46240 برقم 25105124 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى الششتاوى الششتاوى على -  300

 الصاوى عبدالمطلب ابراهيم محمود بملك - الجرايده:  بجهة ، المعادن تشكيل لتجاره مخزن بنشاط فرع

 مخزن عن 24443 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوان احمد عبدالعليم اسامه -  306

 خليفه طلب عبدالرازق محمد - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، كاوتش لتجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بقاله تجاره عن 24400 برقم 25105122 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى سالمه محمد احمد -  304

 الدسوقى السيد سالمه محمد - بملك الحناوى قريه:  بجهة ،

 تجارة عن 24442 برقم 25105120 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبدالمطلب عايده -  302

 البيلى على مسعد بملك بدوى ابو االزهرى المعهد:  بجهة ، بقالة

 مخزن عن 24420 برقم 25105135 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوغنام محمد طاهر غنيم -  300

 على محمد ابوغنام على ايمان  بملك - حازق قريه:  بجهة ، فراشه

 قطع عن 24014 برقم 25105131 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحراوى ابراهيم مصطفى محمد -  455

 النحراوى محمد ابراهيم مصطفى بملك - المثلث:  بجهة ، بالستيك اكياس

 برقم 25105122 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك عبدالرازق مصطفى حسيب مصطفى -  451

 مبروك عبدالرازق مصطفى حسيب محمد - بملك الكبرى العشريه:  بجهة ، الماشيه وتجاره تربيه عن 24344

 تجاره عن 24340 برقم 25105122 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمود عبدالمحسن زينهم -  452

 محمود عبدالمحسن زينهم محمد - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، المفروشات

 عن 24303 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهيدى ابراهيم محمود عاطف -  453

 هنداوى على هنداوى سامى/  بملك الجمهوريه - الهدى برج:  بجهة ، مطابخ معرض

 مكتب عن 24455 برقم 25105123 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاصى ذكى رمضان هشام -  454

 عاصى زكى رمضان محمد - بملك دفريه كفر:  بجهة ،( العربية مصر جمهورية داخل) بضائع نقل

 مكتب عن 24444 برقم 25105122 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد فرحات السيد -  450

 عبدالمجيد مخلوف فتحى محمود - بملك المرابعين:  بجهة ، عامه مقاوالت

 حظيره عن 24446 برقم 25105122 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى زغلول عبدالسالم سهام -  456

 متولى زغلول عبدالسالم نشوه - بملك البنا - الخد قريه:  بجهة ، االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 24424 برقم 25105124 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد عطيه صالح احمد -  454

 ابوالعز سالم عبدالخالق سامى بملك الرئيسى السوق:  بجهة ، داخلية رحالت مكتب

 عن 24434 برقم 25105124 فى قيد ، 405550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنداوى احمد عامر احمد عواطف -  452

 غازى محمد يمابراه اسامة بملك الطرفاية 1 قرية:  بجهة ، االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 مالبس تجارة عن 24441 برقم 25105120 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور جاد عزيز شنوده -  450

 سرور جاد عزيز ورثة بملك الوليد بن خالد ش:  بجهة ، بالجملة ومفروشات

 مكتب عن 24424 برقم 25105135 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبل عبدالصمد عنتر شبل -  415

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 شبل الصمد عبد عنتر طه بملك - الزعفران - فلاير عزبه:  بجهة ، والواردات

 24426 برقم 25105135 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد عبداللطيف عبدالفتاح احمد -  411

 مصطفى محمد عبداللطيف عبدالفتاح بملك - دقميره:  بجهة ، مقهى عن

 تربيه حظيره عن 24054 برقم 25105131 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد السيد سعيد على -  412

 فرغلى محمد انور اعتدال - بملك - الزاوى قريه:  بجهة ، االلبان وادرار مواشى

 محاصيل تجاره عن 24026 برقم 25105131 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى على احمد حماده -  413

 نمشه محمد على عبدالمنعم رحمه - بملك البدراوى قريه:  بجهة ، زراعيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 خدمات عن 24300 برقم 25105121 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكالوى محمد عبدهللا محمود -  414

 محمد السيد يحى رجب - بملك الطرفايه:  بجهة ، محمول

 محل عن 44042 برقم 25105156 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده على عباس عادل احمد -  410

      عبدالناصر جمال شارع 11 رقم محل 4 رقم عقار - بلطيم:  بجهة ، ومجهزه ومجمده طازجه اسماك بيع/  بنشاط اخر رئيسى

 مصطفى غباشى ابوزيد محمد بملك

 محل عن 44042 برقم 25105156 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده على عباس عادل احمد -  416

 حسن حسنى بملك سعيد بور شارع بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، ومجهزه ومجمده طازجه اسماك بيع/  بنشاط اخر رئيسى

 عمرو مصطفى

 قطع بيع عن 24102 برقم 25105156 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم السيد مخلوف مرفت -  414

 العجمى ابراهيم عبدالحليم حاتم - بملك المركز شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 اجهزه تجاره عن 24163 برقم 25105152 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره محمد محمد فريج -  412

 النجار واصف احمد - بملك سوريا شارع:  بجهة ، الالسالكيه الكاميرات عدا فيما وصيانتها مراقبه وكاميرات كمبيوتر

 تجاره عن 24164 برقم 25105152 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ىعبدالهاد محمد عالم -  410

 حسن عمر كامل فاطمه - بملك غازى سيدى - المستشفى شارع:  بجهة ، البقاله

 وتعبئه خلظ عن 24143 برقم 25105152 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنات فتحى رجب فتحى -  425

 المكاوى الشناوى عبدهللا ابراهيم - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، البارد على دهانات

 تجاره عن 24144 برقم 25105152 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالعزيز محمد فؤاد -  421

 الدين محى محمد السيد - بملك الجرايده:  بجهة ، صحيه ادوات

 برقم 25105152 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد المنسى محمد الدسوقى محمود -  422

 بخيت احمد ابراهيم ابراهيم - بملك عبدالناصر جمال شارع - بلطيم:  بجهة ، الكهربائيه االدوات تجاره عن 24124

 تربيه حظيره عن 24104 برقم 25105150 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم امين محمد امير -  423

 احمد عبدالمؤمن رمضان عماد  بملك - المصطفى 2 قريه:  بجهة ، وتجارتها مواشى

 حظيرة عن 24212 برقم 25105150 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوارج بدير احمد نشأت -  424

 السباعى على احمد بملك القرن ع الحامول مركز:  بجهة ، وتجارتها واغنام مواشى

)  نجاره ورشه عن 24221 برقم 25105115 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنا محمد فوزى على -  420

 مهنا محمد فوزى فوزى - بملك البرلس - القبلى الساحل - العنابره - بلطيم:  بجهة ،(  ميكانيكيه نجاره ورشه

 عن 24223 برقم 25105115 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عصفور عبدالمقصود مصطفى ابراهيم -  426

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب

 بسيونى محمد محمد منال - لكبم للتامين الشرق برج:  بجهة ،

 تجاره عن 24245 برقم 25105110 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس عبدالغفار عبدالواحد على -  424

 ابوشعيشع احمد محمد رضا بملك - خليل مجوهرات بجوار - سالم صالح شارع:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 تجاره عن 24200 برقم 25105116 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرماوى محمد عبدالحليم كوثر -  422

 ابوالحاج حسن محمد صابر فوزى - بملك الحمراوى:  بجهة ، بقاله

 عن 24501 برقم 25105151 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالمنعم عبدالنبى زهران -  420

 الشرقاوى اسماعيل عبدالمنعم عبدالنبى - بملك صندال:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 24151 برقم 25105151 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم ابوالعنين عبدالغفار محمد السعيد -  435

 نجم ابوالعنين عبدالغفار محمد رضا - بملك غازى سيدى - ابومنيسى قريه:  بجهة ، وبويات حدايد تجاره

 خياطه محل عن 24150 برقم 25105152 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على عبدالحميد امل -  431

 يدك السيد عبدالمجيد طلعت - بملك مسير قريه - مسير شباب مركز شارع:  بجهة ، حريمى

 خدمات مكتب عن 24142 برقم 25105153 فى قيد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيبه حموده جمعه محمد -  432

 جوده ابراهيم عبدالحميد رانيا - بملك الجديده المحاربين ابراج - الهدى برج:  بجهة ، مواطنين نقل

 غيار قطع عن 24206 مبرق 25105116 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبل عبدالصمد عنتر محمد -  433

 شبل عبدالصمد عنتر شبل - بملك الزعفران - فلاير عزبه:  بجهة ، سيارات

 عن 24322 برقم 25105125 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سعد محمد السيد صبرى محمد -  434

 الدين سعد محمد السيد صبرى السعيد بملك - الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره

 حظيره عن 24336 برقم 25105121 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن محمود احمد مصطفى -  430

 شعالن محمد محمود احمد - بملك الشيخ عزبه - قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 محل عن 23312 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالسالم زكريا احمد -  436

 مصطفى عبدالرازق فوزى اميره بملك - رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، طبيه تحاليل معمل بنشاط اخر رئيسى

 مخبز عن 24144 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد السيد فؤاد محمد -  434

 حجازى محمد السيد فؤاد  - بملك المنصوره شارع:  بجهة ، الى بلدى

 تجاره عن 24140 برقم 25105156 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على عبدهللا عبدالقادر -  432

 سالم على عبدهللا رمضان - بملك سن ام قريه:  بجهة ، اعالف

 عن 24166 برقم 25105152 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيتانى السيد السيد زغلول عمرو -  430

 الفحل اسماعيل قطب فرحات - بملك المرازقه كفر:  بجهة ، موبيليا دهانات ورشه

 تجاره عن 24140 برقم 25105152 فى قيد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان اسماعيل سامى احمد -  445

 محمد محمد سيداحمد يحيى - بملك السواحل مسجد خلف بورسعيد شارع - بلطيم:  بجهة ، واكسسوارتها الكترونيات غيار قطع

 احذيه تجاره عن 24121 برقم 25105152 فى قيد ، 305550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم ابراهيم راشد محمد -  441

 الشيتانى عبدالقادر حسن - بملك روينه سكه شارع 23:  بجهة ،

 محل عن 24103 برقم 25105150 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادم عبدالرازق عبدالفتاح عمرو -  442

 ادم عبدالرازق عبدالفتاح نجالء - بملك القرضا - العمومى الطريق:  بجهة ، جزاره

 عن 24251 برقم 25105150 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده المطلبعبد مصباح محمود -  443

 سلوم حميده عبدالمطلب مصباح بملك زوبع قرية الحامول مركز:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 بيع عن 24504 برقم 25105151 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى يوسف الباهى زوبه -  444

 على سليمان عبدالوهاب سليمان - بملك الطويل الكوم:  بجهة ، بارده ومشروبات ماكوالت

 تربية حظيرة عن 24101 برقم 25105150 فى قيد ، 015550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه يحى سمير لمياء -  440

 مصطفى بدير بدير شعبان بملك البنا قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 تجاره عن 24235 برقم 25105113 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمريط اسماعيل فهيم صابر -  446

 شاهين اسماعيل سعد اسماعيل بملك - البهدلى مبيدات امام - الوسطانى المزلقان:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تربيه حظيره عن 24242 برقم 25105114 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده احمد محمد نوره -  444

 عباس عبدالنبى السيد نجالء بملك - الصراط شارع:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 مكتب عن 24243 برقم 25105110 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطيه رمزى الخطيب -  442

 ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما تصدير

 شلبى عبدالسالم الليثى محمد - بملك البرلس - الحماد قريه - بلطيم:  بجهة

 مكتب عن 24310 برقم 25105125 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم عباس زينهم -  440

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 سالم على دمحم الدين صالح بملك - مصر نهضه شارع:  بجهة ، والواردات

 محل عن 24322 برقم 25105125 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن ابواليزيد محمد مختار -  405

 مطاوع عبدالرحمن ابواليزيد محمد - بملك العباسيه قريه:  بجهة ، كيماويه اسمده بيع

 ورشه عن 24415 برقم 25105124 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز عبدالحميد مسعود محمد -  401

 البسيونى ابراهيم عبدالعاطى صبحى  بملك - الكبرى المنشاه - المحطه:  بجهة ، يدويه نجاره

 مكتب عن 24150 برقم 25105152 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  402

 البيلى ابراهيم البيلى ابراهيم بملك - الشهابيه:  بجهة ، بناء مواد وتوريد عامه مقاوالت

 سوبر عن 24112 برقم 25105152 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف بسيونى احمد سعديه -  403

 سالم محمد فتحى مهند  بملك/  الشراقوه:  بجهة ،( بقاله)  ماركت

 تربيه حظيره عن 24130 برقم 25105153 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على محجوب محمد -  404

 بدير احمد ابراهيم ميرفت - بملك 4 طلمبات:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 وكافيه مطعم عن 24344 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا ابوالعزم فرج ايمن -  400

 شتا عيسى ابوالعزم فرج - بملك كتيله الشيخه مسجد بجوار - اليمنى شارع:  بجهة ، بارده ومشروبات جاهزه ماكوالت لتقديم

 تجاره عن 24342 برقم 25105122 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا مصطفى سعد ضياء -  406

 عبدهللا مصطفى سعد - بملك سن ام:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 24302 برقم 25105123 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارف عبدهللا عبدالسالم صفوت محمد -  404

 المساحه اجهزه - ومستلزماتها الكمبيوتر اجهزه توريد)  وتوريدات العقارى والتسويق هندسيه واعمال عامه مقاوالت مكتب

 اثاث - والكهرباء الديكور ولوازم التشطيبات ولوازم البناء مواد - االدويه عدا فيما طبيه واجهزه زراعيه اجهزه - ومستلزماتها

 عبدالحليم المعداوى محمد مصطفى - بملك الجمهوريه شارع من المتفرع - الدر شجره شارع:  بجهة ،(  مكتبى

 مشغل عن 24456 برقم 25105123 فى قيد ، 1055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر احمد محمد منصور -  402

 صالح محمد رشاد ايمن - بملك الغربيه عزيز عزبه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما مالبس

 محل عن 23312 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالسالم زكريا احمد -  400

 منيسى كمال محمد ورثه - بملك رمضان من العاشر شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، طبيه تحاليل معمل بنشاط اخر رئيسى

 تجاره عن 24305 برقم 25105121 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منشاوى عبدهللا زيدان محمود -  465

 - الصيانه ابراج - ج:  بجهة ، االدويه عدا فيما الغير لدى والتصنيع والمطهرات الخاصه واالغذيه الطبيه المستحضرات وتوزيع

 منشاوى عبدهللا زيدان - بملك الصناعيه المدينه

 بجهة ، كافيتريا عن 24420 برقم 25105124 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم مرعى سعد مرعى -  461

 غالب عبداللطيف ماهر بملك الضرائب تقسيم غالب ماهر برج: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 24442 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى عبدالصمد بسيونى احمد -  462

 سليم عبدالفتاح سناء - بملك القانونيين تقسيم:  بجهة ،(  ومستلزماتها ميكانيكيه)  توريدات

 ايجار مكتب عن 24465 برقم 25105122 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبيصى احمد جميل احمد -  463

 الصعيدى اسماعيل السيد بدير - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، سيارات

 مزرعة عن 24440 برقم 25105120 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد السيد محمد -  464

 عبده مصطفى محمد السيد بملك ريا ابو:  بجهة ، دواجن

 اخر رئيسى عن 44243 برقم 25105135 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد صالح محمود السعيد -  460

 البرماوى مصطفى على - بملك الزراعه مساكن الشين طريق عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، ماكوالت وبيع وطهى تجهيز/ 

 اخر رئيسى عن 44243 برقم 25105135 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد صالح محمود السعيد -  466

 سالم مرسى عبده نجيب - بملك المحطه قلين عبدالناصر جمال شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، ماكوالت وبيع وطهى تجهيز/ 

 تجاره عن 24445 برقم 25105122 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح على على طلعت -  464

 حامد محمد السيده - بملك الرصيف:  بجهة ، اعالف

 حظيره عن 24402 برقم 25105122 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عوض محمود طه احمد -  462

 الباسل على عوض محمود عبدالعليم - بملك يوسف الحاج قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 قطع تجاره عن 24403 برقم 25105122 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وافى عبدالسميع ياسر احمد -  460

 وافى عبدالحميد عبدالسميع ياسر - بملك الزهراء شارع - دقميره:  بجهة ، وموتوسيكالت توكتوك غيار

 عن 24445 برقم 25105120 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده على الشوادفى صالح ايهاب -  445

 فودة فؤاد السيد محمد بملك 1 شقة 2 عمارة:  بجهة ، وكافية مطعم

 تجارة عن 24442 برقم 25105120 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن ابراهيم السيد -  441

 ابراهيم حسن ابراهيم عبدالحميد بملك ابوخليل قرية:  بجهة ، والبويات الحدايد

 بيع محل عن 24424 برقم 25105135 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمى محمد فتحى محمود -  442

 القبالوى محمد عبدربه مرفت بملك - غازى سيدى - البريد شارع:  بجهة ، المحمول وصيانه واصالح

 المونتال ورشة عن 24053 برقم 25105135 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلمونتال لتجارة حتاته -  443

 الدسوقى غنام ابو الرجال عز بملك المنورة المدينة ش:  بجهة ،

 24011 برقم 25105131 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد عبدالونيس مسعود حماده -  444

 الشاعر احمد محمد مصطفى بملك - سن ام:  بجهة ، السيارات كماليات اكسسوار بيع عن

 24023 برقم 25105131 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليغه شعبان عبدالموجود عبدالمولى عادل -  440

 البنا غازى يوسف حاتم - بملك الدينى المعهد شارع - بلطيم:  بجهة ،(  ماكت سوبر)  بقاله تجاره عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الزراعى واالستثمار الصحراويه االراضى وتنميه واستزراع استصالح  ،  شركة   وشركاه الجبرى محمد على عبدهللا وليد -  1

 عن ، 24244 برقم 25105110 فى ،قيدت 11545550555   مالها ،رأس   والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  بجهة ، والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى واالستثمار الصحراويه االراضى وتنميه واستزراع استصالح

 الجبرى محمد على عبدهللا بملك - السالم حى

 برقم 25105114 فى ،قيدت 0550555   مالها ،رأس  وبقاله تموين محل   ،  شركة   وشريكتها شاهين عبدالوهاب امل -  2

 حموده عبدالرازق السعيد - بملك - مبارك الشيخ - بطيم:  بجهة ، وبقاله تموين محل عن ، 24244

 25105150 فى ،قيدت 15550555   مالها ،رأس   وخردوات جاهزه مالبس  ،  شركة   وشريكه عبدهللا تامر فاروق تامر -  3

 بصفته سيداحمد عبدالستار على - بملك البلديه شارع - سالم صالح طريق:  بجهة ، وخردوات جاهزه مالبس عن ، 24256 برقم

 الشيخ كفر ومدينه لمركز المحليه الوحده رئيس

 واالعمال التكييف واعمال النشاط ذات فى والتوريدات والمبانى المقاوالت اعمال   ،  شركة   وشريكه طايع محمد احمد السيد -  4

 برقم 25105122 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  الفنيه وخدماتها المبكر واالنذار االطفاء واعمال والكهربائيه الصحيه

 واعمال والكهربائيه الصحيه واالعمال التكييف واعمال النشاط ذات فى والتوريدات والمبانى التالمقاو اعمال عن ، 24440

 طايع احمد محمد احمد - بملك البلد قلين - الدين جمال شارع:  بجهة ، الفنيه وخدماتها المبكر واالنذار االطفاء

 وتجهيزات ومستلزمات مواد وتوريدات العقارى والتطوير مهالعا المقاوالت  ،  شركة   وشركاه عبدالدايم على فرج ابراهيم -  0

 العامه المقاوالت عن ، 24204 برقم 25105114 فى ،قيدت 1505550555   مالها ،رأس   الكهربائيه واالجهزه االدوات وتوريد

  الغزل مصنع شارع 12:  بجهة ، الكهربائيه واالجهزه االدوات وتوريد وتجهيزات ومستلزمات مواد وتوريدات العقارى والتطوير

 عثمان توفيق ابراهيم عمرو بملك

 25105123 فى ،قيدت 15550555   مالها ،رأس   وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكها محمد ابوشعيشع على السعيد سلوى -  6

 حسانين عطيه احمد - بملك الحمراوى:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 24322 برقم

 واستزراع وتقسيم واستئجار وشراء العقارى االستثمار   ،  شركة   وشركاه حنوره على عطوه محمد محمود شركه -  4

 والتوريدات العامه والمقاوالت والداجنه والسمكيه الحيوانيه المشروعات واقامه للزراعه القابله واالراضى واالراضى واستصالح

 واستئجار وشراء العقارى االستثمار عن ، 24320 برقم 25105125 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  النشاط ذات فى

 والمقاوالت والداجنه والسمكيه الحيوانيه المشروعات واقامه للزراعه القابله واالراضى واالراضى واستصالح واستزراع وتقسيم

 الباز عبدالغفار ناهد/  السيده بملك المحكمه بجوار - الجمهوريه شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى والتوريدات العامه

 برقم 25105135 فى ،قيدت 15550555   مالها ،رأس   وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكتها نصر عبدالظاهر شبانه هاله -  2

 ابراهيم احمد الشحات شعبان - بملك(  المعموره)  الحفير 12 قريه:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 24052

 ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس  النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه عزت السيد محمد محمود -  0

 محمد - بملك 4 تقسيم - السمادونى شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت عن ، 24344 برقم 25105121 فى

 السيد محمود عزت السيد

 25105110 فى ،قيدت 05550555   مالها ،رأس   وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكه احمد عبدالواحد عبدالحميد شركه -  15

 بيومى داود عبدهللا هويده - بملك زيدان قريه:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 24240 برقم

   مالها ،رأس   ثقيله والمعدات االالت وتاجير العامه المقاوالت  ،  شركة   وشريكته محمد سالم السيد منصور -  11

 4 رقم عماره:  بجهة ، ثقيله والمعدات االالت وتاجير العامه المقاوالت عن ، 24202 برقم 25105116 فى ،قيدت 1555550555

 محمد سالم السيد سالم - بملك الشرطه تقسيم

 االراضى واستزراع واستصالح العامه والمقاوالت العقارى االستثمار  ،  شركة   وشركاه داود ابراهيم محمد صفوت -  12

 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس   النشاط ات< فى والتوريدات االراضى وتقسيم والتصدير التجاريه والتوكيالت

 التجاريه والتوكيالت االراضى واستزراع واستصالح العامه والمقاوالت العقارى االستثمار عن ، 24201 برقم 25105116

 العبد على ابراهيم مصطفى ابراهيم - بملك غازى سيدى - النقطه:  بجهة ، النشاط ات< فى والتوريدات االراضى وتقسيم والتصدير

 برقم 25105152 فى ،قيدت 05550555   مالها ،رأس   كامل الى بلدى مخبز  ،  شركة   وشريكه يوسف على طه وائل -  13

 يونس المغازى هللا جاد مجيبه - بملك الجرايده منشيه:  بجهة ، كامل الى بلدى مخبز عن ، 24142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 12055550555   مالها ،رأس   المتكامله المقاوالت  ،  شركة   وشريكه جبر عثمان عبدالمحسن تامر -  14

 طه صالح طه - بملك سخا ميدان 1 رقم مكتب 123 رقم عقار:  بجهة ، المتكامله المقاوالت عن ، 24203 برقم 25105116

 الشرقاوى

 فى ،قيدت 0555550555   مالها ،رأس   النشاط نفس فى وتوريدات بناء مواد تجاره  ،  شركة   ابواليزيد فريج ابناء شركه -  10

 اول - الشريف جامعه بجوار الصوالحه:  بجهة ، النشاط نفس فى وتوريدات بناء مواد تجاره عن ، 24462 برقم 25105120

 محمد ابواليزيد فريج جالل بملك - كفرالشيخ طريق

 25105150 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   اعالف تصنيع  ،  شركة   وشريكه عالم عبدالرؤف على عبدالرؤف -  16

 عالم عبدالرؤف على - بملك تيره غرب قريه:  بجهة ، اعالف تصنيع عن ، 24254 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   25105135 تاريخ وفى ،   62104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد ابراهيم ابراهيم السعيد   - 42

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   25105135 تاريخ وفى ،   00062:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد حسينى الرحمن عبد عماد   - 40

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   25105135 تاريخ وفى ،   04464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى فايزه   - 25

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25105135 تاريخ وفى ،   42633:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعنين عبدالحميد سعيد محمود   - 21

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25105135 تاريخ وفى ،   31210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبسي احمد السعيد السيد   - 22

 النشاط العتزال القيد شطب

 شطب/محو تم   25105131 تاريخ وفى ،   06064:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قادومه على فريج محمد ايهاب   - 23

 اخر رئيسى الغاء  السجل

 شطب/محو تم   25105131 تاريخ وفى ،   02100:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرفاعى رمزى غالى احمد منى   - 24

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   25105131 تاريخ وفى ،   14046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد على محمد   - 20

 التاجر لوفاه القيد شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  32600 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فضيل محمد محمود مشرف -  1

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  24562 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النواصره محمد على عبدالرحمن عمرو -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  23023 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا سليمان صابر عبدهللا -  3

  جنيه  15550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  66440 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مكاوى حامد ابراهيم مكاوى فؤاد -  4

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  23223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبر ابراهيم عزت محمد حاتم -  0

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  42216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى محمد محمد واصف محمود -  6

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

 رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  44242 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل الرحيم عبد صبرى صبحى حنان -  4

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  44555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد عبدالمعطى فراج السيد هنداوى -  2

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25105151 ، تاريخ وفي  24510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االشوح محمود مصطفى محمد نيرمين -  0

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  21232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته محمد محمد فاطمه -  15

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  45430 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى الششتاوى محمود -  11

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  42464 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين نصر ابوالمجد محمد فاطمه -  12

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  41055 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى محمد احمد ممدوح -  13

  جنيه  05555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  66360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالعزيز عبدهللا يونس -  14

  جنيه  235550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  43330 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجوهرى عبدالغنى ابوالمعاطى الدين صالح -  10

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  25653 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور ابوالعز محمد السيد -  16

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  23060 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف جبران فرج ايمن -  14

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  23615 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عطيه عبدهللا شوكت -  12

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  40413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهللا عبدالرحيم السيد ايمن -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  40216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخاتى احمد سعيد عرفات رزق -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  45646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغبيسى عبدالقادر ابوزيد عجمى -  21

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105153 ، تاريخ وفي  64014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا غيط حميده سامح -  22

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  25202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويضه السيد كمال السيد -  23

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  44025 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشعيشع عبدالواحد شحاته بدره -  24

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  22142 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد محمد محمد ابراهيم -  20

  جنيه  1155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  40641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشهاب احمد حامد محمد صابر -  26

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  23232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرور محمد عبدهللا السيد -  24

  جنيه  1155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  62401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جندى هارون سالمه امين -  22

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105156 ، تاريخ وفي  44523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعداوى عبدالغفار وصفى رضا -  20

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

 رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  40646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى المرسى عباس عبدالعزيز عاطف -  35

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  62220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهللا حامد السيد محمود -  31

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  40234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالرحمن محمد سماح -  32

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  63454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رخا حامد ابراهيم يوسف -  33

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  41164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكشيرى محمد سعد السيد -  34

  جنيه  105550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  64505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور عبدالعزيز السيد فتحى محمد -  30

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  40223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين شمس يوسف احمد محمد -  36

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  43336 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشين ابو بدوى عزت محمد -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  25105152 ، تاريخ وفي  63062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دره محمد زيدان محمود زيدان -  32

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  64133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوى محمد ابراهيم عادل -  30

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

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  23043 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى على القطب على فؤاد -  45

  جنيه  255550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  46424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الليثى عبدالقادر محمد لواحظ -  41

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  06530 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم فضلى محمد -  42

  جنيه  05550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  43563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد عبدالفتاح احمد -  43

  جنيه  1155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  62004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيسوى على محمد محمد -  44

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  40400 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على احمد احمد ايمن -  40

  جنيه  1505550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  00322 برقم قيده سبق ،، فرد رتاج  الرحيم عبد محمد محمد حمادة -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  05020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرف الفتاح عبد محمد خالد -  44

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

 رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  65404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القرضاوى السيد عطيه بسيونى اسامه -  42

  جنيه  005550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  30162 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطباخ محمد محمود رضا -  40

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  44161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على رضوان عزت رضوان -  05

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 ، تاريخ وفي  44161 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنزليه االدوات لتجاره على رضوان -  الى التجارى االسم تعدل -  01

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  25105150

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105150 ، تاريخ وفي  23023 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا سليمان صابر عبدهللا -  02

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105115 ، تاريخ وفي  62132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى احمد محمد محمود تامر -  03

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105115 ، تاريخ وفي  23200 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيشع ابو محمد احمد فاطمة -  04

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105115 ، تاريخ وفي  62512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه اليزيد ابو احمد هيثم -  00

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105115 ، تاريخ وفي  45530 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر مصطفى احمد مصطفى -  06

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105115 ، تاريخ وفي  02211 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى احمد محمد محمود -  04

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105113 ، تاريخ وفي  23606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السواح اسماعيل حلمى رضا -  02

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  25105113 ، تاريخ وفي  23644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان احمد محمود صبحى شادى -  00

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105113 ، تاريخ وفي  44204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمل محمود بسيونى رمضان -  65

  جنيه  15550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25105113 ، تاريخ وفي  24134 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمود عبدالحميد عبدالحليم -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  25105113 ، تاريخ وفي  41123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لصاوىا عبدالحميد عبدالغفار هبه -  62

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  64224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيب السيد شعيب سهير -  63

  جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  23366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى عبدالمنعم عبدالمنعم والء -  64

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  64666 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى الزاهى محمد الزاهى -  60

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

,  المال رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  40054 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعداوى عبدالغنى محمد خالد -  66

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  66040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الضلعى عباس ابراهيم نبيله -  64

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  44532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم عباس اسامه -  62

  جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل مت  25105110 ، تاريخ وفي  65200 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى احمد حسن امل -  60

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105116 ، تاريخ وفي  04642 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحيم سعد السعيد عبده -  45

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25105116 ، تاريخ وفي  46662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهيب محمد سيداحمد محمد سيداحمد -  41

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105116 ، تاريخ وفي  44221 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوضى السيد سالم محمد -  42

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  41332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى مصطفى عباس عبدالعزيز عبدهللا -  43

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

,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  41135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا نعيم حسنين عبدالجيد ياسر -  44

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  22155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عمر فهيم سامى -  40

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  63246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عميره عبدالكريم محمد ابراهيم -  46

  جنيه  105555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105114 ، تاريخ وفي  44112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد البيلى معتمد -  44

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25105110 ، تاريخ وفي  23401 برقم قيده سبق ،، فرد رتاج  الدسوقى ابراهيم محمد اسماعيل بدور -  42

  جنيه  145550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  64522 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبانه محمد طاهر مسعد -  40

  جنيه  1055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  45052 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين على عيد حماده -  25

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  40306 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيومى عبدالمطلب رزق ضياء -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  23563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات لتجاره حجازى سامى -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  44350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حشيش محمد عبدالمنعم احمد -  23

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  42141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيلى بسيونى فؤاد محمد -  24

  جنيه  005550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  24260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد عطا كامل عبدالسالم تامر -  20

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105125 ، تاريخ وفي  04600 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصنفاوى ابراهيم عبدهللا أحمد -  26

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  06412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان عيد عبدالعاطى ماهر -  24

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  03404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالواحد حسن محمد -  22

  جنيه  15550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  05234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ابراهيم منصور السيد -  20

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  23261 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعيد فهمى عبدالحليم محمد -  05

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  62534 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى الششتاوى محمود احمد -  01

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  46420 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين محمود شوقى محمد -  02

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  23652 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين السيد محمد حسين هبه -  03

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105121 ، تاريخ وفي  42225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قاسم ابراهيم سامى ريهام -  04

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  44220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته محمد محمود السيد -  00

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  42354 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا سليمان صابر عيد -  06

  جنيه  15550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  22426 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيلى عبدالحليم عادل محمود -  04

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  60451 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد عمر عمرو -  02

  جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  02422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى احمد عويضه احمد ابراهيم -  00

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  46650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الخضرى يحى سلوى -  155

  جنيه  4555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  60215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فراج محمد نهى -  151

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  61031 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد محمد مجدى -  152

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  24322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين سعد محمد السيد صبرى محمد -  153

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  64000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه حسن على سعد -  154

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  25443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عطيه رضا محمد -  150

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  64100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعى غازى ابراهيم معوض الشافعى -  156

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

,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  02325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف ابراهيم ابوعجيله بسيونى -  154

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105123 ، تاريخ وفي  23630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللقانى عبدالرحيم السيد محمد -  152

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  24451 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح سعد سعد محمد -  150

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  60564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيع شحاته السيد مديحه -  115

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   شيرالتأ

,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  04422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مروان على فاطمه -  111

  جنيه  3055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  46454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الصاوى محمد سالى -  112

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

,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  22404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حامد عبدالمجيد امال -  113

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  04241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمار سالم عوض السيد -  114

  جنيه  405550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  00022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى احمد محمد الشاملى -  110

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

 رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  46240 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدى الششتاوى الششتاوى على -  116

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  25105124 ، تاريخ وفي  25041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالرازق على اسامه -  114

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  40234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالرحمن محمد سماح -  112

  جنيه  125550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  23422 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم محمد ابراهيم نجالء -  110

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  34143 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ارز ابراهيم احمد الشحات -  125

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  40340 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد السيد محمد احمد -  121

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

,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  25544 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض على محمد محمد احمد -  122

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105122 ، تاريخ وفي  43433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبده نجاح نجاح -  123

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  22034 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البهنسى المهدى البهنسى نورا -  124

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  06022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مغازى القوى عبد على مغازى -  120

  جنيه  655550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  44543 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن على بسطويسى على -  126

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  62250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم عبدالفتاح محمد -  124

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  23605 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد خليفه عز حنان -  122

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  34436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر حسن محمد حسنية -  120

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105120 ، تاريخ وفي  24243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد ابوزيد سامى فهيمة -  135

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

 المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  46640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم احمد محمد حمدى هانى -  131

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  24514 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عثمان عبدالهادى جمال احمد -  132

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

,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  40040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد اسماعيل ممدوح رضا -  133

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

,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  44243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد صالح محمود السعيد -  134

  جنيه  15550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  44243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد صالح محمود السعيد -  130

  جنيه  15550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  24106 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  واصل ابو على حامد عيد احمد -  136

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25105135 ، تاريخ وفي  22624 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل حسين نزيه نزيه -  134

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25105131 ، تاريخ وفي  24332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الشيخ على السيد احمد -  132

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

,  المال رأس تعديل تم  25105131 ، تاريخ وفي  06064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قادومه على فريج محمد ايهاب -  130

  جنيه  655550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25105131 ، تاريخ وفي  24324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزمر عبدالمعطى ابراهيم اشرف ابراهيم -  145

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمنعم عبدالنبى زهران -  1

  الشرقاوى اسماعيل عبدالمنعم عبدالنبى - بملك صندال ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد احمد -  2

  غالى محمد عبدالقادر لطفى - بملك السويقه حى ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 46300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح ابراهيم بسمه -  3

  يوسف ابراهيم عبدالحميد ايهاب - بملك 2 تقسيم - الوحده شارع 31 - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى جادو مسلم جادو احمد -  4

  عبده السيد عبدالحليم محمد - بملك الطايفه كفر ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير سعد سعد عواطف -  0

  الدين نور الدسوقى حسن بملك - القرى ام - الخريجين 0 قريه ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 22134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده حسن سمير وائل -  6

  خليفه على محمد - بملك الرغامه بجهه فرع افتتاح ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى جوده اسماعيل محمد -  4

  شاهين محمود عبدالرحيم محمد - بملك متبول كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم السيد محمد السيد -  2

  حميده على الشوادفى سمير - بملك بقلوله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى يوسف الباهى زوبه -  0

  على سليمان عبدالوهاب سليمان - بملك الطويل الكوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عبدالوهاب على غندوره -  15

 النموذجى قلين شباب لمركز االداره مجلس رئيس عيسى عبدالمجيد على - بملك المحطه قلين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالنبى نسرين -  11

  محمد بدر بدر السيد بملك - مصطفى ابو قريه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السعيد عبدالصمد ايمان -  12

  شكر السيد يوسف عزه - بملك - الجمهوريه شارع من متفرع سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 42216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد محمد واصف محمود -  13

 بسيونى محمد محمد واصف - بملك -  2 رقم شقه  االداريه النيابه برج/   االداريه النيابه تقسيم/    الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش على عبدهللا الدين نصر احمد -  14

 درويش على عبدهللا الدين نصر بملك -  القرى ام - الخريجين 0 قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتى عيد احمد محمد نعيم -  10

  عبده على عبدالسالم عبدالعظيم - بملك الخطاب بن عمر شارع - الكنانه برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المال محمد منصور محمد -  16

  قاقا ابراهيم السيد محمد - بملك العمومى سخا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد موسى فؤاد حلمى عصام -  14

  ابراهيم السيد ماهر - بملك الصفا مجمع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 22134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده حسن سمير وائل -  12

  خليفه على محمد - بملك الرغامه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 23023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سليمان صابر عبدهللا -  10

 السقارى احمد احمد صالح/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود محمد -  25

  سرور محمود السيد محمد - بملك الزعفران منشيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حلمى مجدى البحراوى -  21

  خير سعد سعد محمد سعاد   بملك -  الخريجين 0 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 45320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد عمر محمد عمر -  22

  القاضى صبرى عزبه - الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد فتحى اسالم -  23

  شحاته حمزه املك محمد محمود - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 66440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى حامد ابراهيم مكاوى فؤاد -  24

  على يوسف محمود ضحى - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 30522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالحكيم نجيب محمود -  20

  سيد عبدالحكيم نجيب محمود - بملك الزهور مسجد امام 1 رقم شقه 1 رقم عماره - الزهور - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدهللا محمد عزه -  26

 حجاج عماره محمود زكريا محمد - بملك الربع - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيض على بسيونى عتاب -  24

  البجالتى السيد حلمى نسيم - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم راضى -  22

  مصطفى محمد جمال سحر - بملك الكركات - الشيخ كفر طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 24151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم ابوالعنين عبدالغفار محمد السعيد -  20

  نجم ابوالعنين عبدالغفار محمد رضا - بملك غازى سيدى - ابومنيسى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 65254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مرعى مختار سعد -  35

  محمد عبدالعزيز مجدى - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  31

 البيلى ابراهيم البيلى ابراهيم  - بملك البرلس - الشهابيه - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  32

 البيلى ابراهيم البيلى ابراهيم بملك - الشهابيه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم سمير الهاللى -  33

  ابوزيد مصطفى عبدالحليم سمير - بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده ابراهيم على كريم -  34

  الزغبى حموده ابراهيم احمد بملك/  غازى سيدى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود حسن ياسر -  30

 فايد محمود حسن بملك - موسى محله  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 42453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوهرج مرسى فوزى خيرى -  36

 ابوهرج مرسى فوزى خيرى - بملك سالمه اوالد - الربع - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 42453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوهرج مرسى فوزى خيرى -  34

  ابوهرج مرسى فوزى خيرى - بملك سالمه اوالد - الربع - بلطيم بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على دالحميدعب امل -  32

  يدك السيد عبدالمجيد طلعت - بملك مسير قريه - مسير شباب مركز شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف بسيونى احمد سعديه -  30

  سالم محمد فتحى مهند  بملك/  الشراقوه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرفوش احمد عبدالسالم عبدالسالم -  45

  ريا ابو حميده ابراهيم يونس بملك - عشماوى عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى عبدالعزيز العرابى ابراهيم -  41

  محمد البيسيونى شحاته - بملك المنصور 44 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  42

  البيلى ابراهيم البيلى ابراهيم بملك - الشهابيه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 23555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى لطفى بسيونى محمد -  43

 محمود على محمد عبدالعزيز فاطمه بملك االوقاف عمارات شارع 4/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالسالم على فريزه -  44

 خليل محمد جمال هللا فرج بملك - سن ام ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24121    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد هاله -  40

  احمد محمد ابراهيم على السيد - بملك غازى سيدى ،

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط احمد سادات الدين جالل سادات -  46

  القلفاط سادات الدين جالل بملك - الصرف محطه بجوار الدولى الطريق - البرلس برج الجونه ارض - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود عبدالحميد عبدالحليم -  44

  حسن ابراهيم محمد السيد - بملك الشرقى المجاز قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التوم خليل احمد محمد -  42

  محمد حسن اسماعيل حالوتهم - بملك الرغامه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعدوع يوسف محمد احمد -  40

 دعدوع يوسف محمد - بملك العنابر 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على عبدهللا على -  05

  عامر عبدهللا على عبدهللا - بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى ابراهيم محمد صبره -  01

  رزق عبدالعاطى محمد رزق - بملك المنصور 42 قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خريم عطيه محمد عبدالباسط محمد -  02

  خريم عطيه محمد عبدالباسط محمد - بملك الدولى الطريق رافد - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 23515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عبدالدايم عبدالمعتمد عبدالدايم محمد -  03

  هيكل احمد فوزى السيد - بملك البحيره مساهمه شركه ديوان بجوار - الشقف عزبه بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امام محمد حسن -  04

 على عبدالحميد ناجح محمد - بملك رمضان من العاشر شارع ،

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ -  00

  منصور ابوزيد احمد فتحى - بملك اسحاقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالمجيد فتحى وليد -  06

  الدبور محمد عبداللطيف بشرى - بملك الغنيمى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 23650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان عبدالرؤف اشرف -  04

 خضر على محمد فاطمه بملك - الخريجين 0 قريه/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى السعيد حسنى محمد -  02

  عبدالغنى السعيد حسنى بملك - الزوايه كوبرى  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ يوف 24126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم طه محمد خالد -  00

  الشرنوبى عبدالسالم اسماعيل - بملك الشقف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح السيد محمد عزت -  65

  على على فتحى - بملك المنصور 44 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه عبدالتواب احمد محمد -  61

  حسونه احمد جمال احمد - بملك قونه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالفتاح محمد -  62

  اسماعيل محمد عبدالفتاح - بملك قلينى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى بيومى محمد هشام -  63

  عامر غانم محمد شربات - بملك الزهور - االستاد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان منير مياده -  64

 حسن المعداوى على السيد احمد - بملك فوتوسكوب استوديو بجوار التحرير ميدان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان منير مياده -  60

 صقر سليمان منير فايز بملك - ابشان قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه حموده جمعه محمد -  66

  جوده ابراهيم عبدالحميد رانيا - بملك الجديده المحاربين ابراج - الهدى برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 65540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد الدين سعد سالم ظريفه -  64

  زايد الدين سعد سالم سعد - بملك الكبرى المنشاه - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 41055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد ممدوح -  62

  بعرنجه عبدهللا حمزه مياده - بملك البرلس - المصيف طريق - بلطيم بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 66524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار حسن عطوه عبدالحميد نور -  60

 نوار حسن عطوه عبدالحميد نور - بملك البرلس - ببلطيم الحرفيين مدينه - بلطيم - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد محمد ايمن -  45

  النجار يوسف الدمرداش  بملك - الرصيف  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى محمود محمد احمد -  41

  السبكى احمد عبدالعزيز ابراهيم كريم بملك - الرصيف  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 41055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد ممدوح -  42

 بعرنجه عبدهللا حمزه مياده/   بملك البرلس - المصيف طريق - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان منير مياده -  43

  صقر سليمان منير فايز بملك - ابشان قريه ،:   رالـتأشي

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان منير مياده -  44

 حسن المعداوى على السيد احمد - بملك فوتوسكوب استوديو بجوار التحرير ميدان بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحليم خليل محمود -  40

  محمد نعمان وصفى - بملك البرلس - الزهراء مدرسه - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم محمد همت -  46

  عبدالناصر جمال - بملك الناصر عبد جمال شارع زهير ال برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على محجوب محمد -  44

  بدير احمد ابراهيم ميرفت - بملك 4 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى ابراهيم حسن حسن محمود -  42

  الخولى ابراهيم حسن حسن - بملك الدولى الطريق - 4 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 23515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عبدالدايم عبدالمعتمد عبدالدايم محمد -  40

  هيكل احمد فوزى السيد - بملك البحيره مساهمه شركه ديوان بجوار - الشقف عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد محمد ايمان -  25

  احمد الدسوقى ابراهيم احمد - بملك الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 43200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى طه لطفى عبير -  21

 ابوشريف مرسى احمد محمد - بملك الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 4 - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد محمد عماد -  22

  سليمان عبدالحميد جمال  بملك - الرصيف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبدالسالم محمود شيرين -  23

  هنداوى عبدالسالم هنداوى محمد بملك - ابوعمر 5 ع - البحر شارع  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان سيداحمد سيداحمد سامى اسالم -  24

 الطحان احمد سيد سامى احمد بملك - االداريه النيابه دوران  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 43200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى طه لطفى عبير -  20

  ابوشريف مرسى احمد محمد - بملك الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 4 - الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105153 تاريخ وفي 24102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالغفار محمد -  26

  عبدالغفار محمد عبدالغفار بملك - المنصوره غرب 02 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالواحد حافظ محمود -  24

  اسماعيل على عبدالرحمن احمد - بملك الصناعيه المدينه شارع 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران بسيونى سالم محمد -  22

  بدران بسيونى سالم بملك - دقلت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فتحى مسعد تامر -  20

  فتحى مسعد الدين عالء - بملك الشمارقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحل اسماعيل قطب فرحات سلمى -  05

 الفحل اسماعيل قطب فرحات بملك - كفرالمرازقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 21630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى على على عاصم -  01

 توفيق الدين صالح - بملك الفتح مستشفى مقابل/  العبد صيدليه خلف - جيهان شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 كلش احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى محمد بدر ربيع احمد -  02

  الشهاوى محمد بدر ربيع - بملك الحياه عين - عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسين زغلول ريحانه -  03

 شبكه زكى حماده خلود - بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد مجاهد رمزى -  04

  عبداللطيف كمال عبدالناصر - بملك الزهراء برج - العماليه الجامعه - المسلحه القوات مستشفى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 03212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طايع الحسينى الشحات مرفت -  00

  احمد محمد محمد عونى - بملك الرغامه - الحامول - الرياض طريق - السياح عزبه - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على عبدهللا عبدالقادر -  06

  سالم على عبدهللا رمضان - بملك سن ام قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 44042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على عباس عادل احمد -  04

 ابوزيد محمد بملك      عبدالناصر جمال شارع 11 رقم محل 4 رقم عقار - بلطيم  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 مصطفى غباشى

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 44042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على عباس عادل احمد -  02

  مصطفى غباشى ابوزيد محمد بملك      عبدالناصر جمال شارع 11 رقم محل 4 رقم عقار - بلطيم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 44042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على عباس عادل احمد -  00

  عمرو مصطفى حسن حسنى بملك سعيد بور شارع بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمود المندوه محمد نورا -  155

  احمد هاشم ممدوح بملك - سعيد بور شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 21630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى على على عاصم -  151

  كلش احمد توفيق الدين صالح - بملك الفتح مستشفى مقابل/  العبد صيدليه خلف - جيهان شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 21630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى على على عاصم -  152

 مرسى على عبدالعزيز فهيم سها - بملك - الزراعه ارض مساكن شارع 12 بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  نالعنوا تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم السيد مخلوف مرفت -  153

  العجمى ابراهيم عبدالحليم حاتم - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 21620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بدير السيد ايمان -  154

  ابراهيم خليل فرحات محمد بملك - كفردفريه  بجهه رئيسى محل له  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 21620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بدير السيد ايمان -  150

 خضر بسيونى محمد الشحات -  بملك/   دفريه كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا عيد مصطفى عزت نبيل -  156

  شطا عيد مصطفى عزت - بملك 04 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين السيد ابراهيم -  154

  ابراهيم حسين السيد محمود - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 21620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بدير السيد ايمان -  152

 خضر بسيونى محمد الشحات بملك - دفريه كفر بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل عطيه محمد الهام -  150

 يوسف عبدالقادر سامى محمد  - الدستوربملك شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عيد عبدالهادى اسالم -  115

  الجوهرى عيد حسين محمد - بملك القدماء المحاربين ابراج - دسوق الشيخ كفر طريق 2 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع خضر محمود خضر -  111

  ابوشعيشع خضر محمود - بملك الهمه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام احمد حسن الشوادفى محمد -  112

  غنام احمد الشوادفى - بملك الرغامه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 40210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على السيد رمضان محمد -  113

 رئيسى الى دمنهور غرفه الكائن المحل وتعديل اخر رئيسى محل الى الشيخ كفر بمحافظه الكائن المحل تعدل ،:   الـتأشير وصف

 الشيخ بكفر الكائن المحل والغاء

,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد السيد فؤاد محمد -  114

  حجازى محمد السيد فؤاد  - بملك المنصوره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  110

 البيلى ابراهيم البيلى ابراهيم  - بملك البرلس - الشهابيه - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على حسن على محمد -  116

  صالح محمود طارق - بملك عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105156 تاريخ وفي 24100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى عطا السيد روحى -  114

  عاصى هللا عطا السيد - بملك - على الحاج ،:   تأشيرالـ

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالسالم على فريزه -  112

  خليل محمد الدين جمال هللا فرج - بملك سن ام قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالسالم على فريزه -  110

 خليل محمد الدين جمال هللا فرج - بملك سن ام قريه بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب زكى عبدالمنعم شاهر -  125

  زكى عبدالمنعم توفيق - بملك 4 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان اسماعيل سامى احمد -  121

  محمد محمد سيداحمد يحيى - بملك السواحل مسجد خلف بورسعيد شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 22624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسين نزيه نزيه -  122

  الدوله امالك هيئه - بملك 4 طلمبات بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد محمود احمد وجيه -  123

  عوض عبدالفتاح محمد - بملك النطاف قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه عبدالهادى احمد وليد -  124

  ابراهيم عبداللطيف عائشه - بملك الجديه 40 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد المنسى محمد الدسوقى محمود -  120

  بخيت احمد ابراهيم ابراهيم - بملك عبدالناصر جمال شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24162    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، عاصم المندوه محمد عبدالمنعم محمود -  126

  عاصم المندوه محمد عبدالمنعم - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد حامد محمد حامد -  124

  عبدالرحمن محمد حامد محمد حامد محمد - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد يوسف يوسف حمدى -  122

  على الصاوى عبدالمولى على - بملك عبدالناصر جمال شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالعزيز محمد فؤاد -  120

  الدين محى محمد السيد - بملك الجرايده ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى ابراهيم محمود الشحات محمود -  135

  العشماوى ابراهيم محمود الشحات - بملك الشرقى المجاز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 45606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد السيد -  131

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره دمحم محمد فريج -  132

  النجار واصف احمد - بملك سوريا شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادى محمد عالم -  133

  حسن عمر كامل فاطمه - بملك غازى سيدى - المستشفى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 01000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد السيد ابراهيم السيد -  134

 2 رقم محل على عبدالعال الششتاوى زينب - بملك الحلميه قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 01000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السيد ابراهيم السيد - الى تعدل -  130

 2 رقم محل على عبدالعال الششتاوى زينب - بملك الحلميه قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رشاد فوزى -  136

  احمد محمود على عبدالعظيم - بملك بطيطه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تفيد عشماوى محمد عبدالاله -  134

  تفيد عشماوى محمد - بملك الشرقى المجاز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 22624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسين نزيه نزيه -  132

  الدوله امالك هيئه - بملك 4 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الشناوى مختار احمد -  130

  عبدربه فؤاد احمد - بملك بقلوله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 01000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السيد ابراهيم السيد -  145

  2 رقم محل على عبدالعال الششتاوى زينب - بملك هالحلمي قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 01000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السيد ابراهيم السيد -  141

 عبدالعال الششتاوى زينب/  ملك الحلميه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم البندارى موسى عبدالحافظ رائد -  142

 جادو عبدالمجيد ابراهيم طارق - بملك عبدالناصر جمال شارع بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيتانى السيد السيد زغلول عمرو -  143

  الفحل اسماعيل قطب فرحات - بملك المرازقه كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سلطان لطفى رمضان -  144

  عبداللطيف سلطان لطفى السيد - بملك زيدان قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبده محمد عبده -  140

  موسى عبده محمد عبدالنبى - بملك الرغامه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد سالم عبدالرحيم سامح -  146

 عيد محمود السيد حماده - بملك القاضى صبرى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عبدالكريم يحى -  144

  جبر عداوىالس محمود - بملك الماليه شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 22032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهجى ابوشعيشع رمضان حسين اسامه -  142

  البهجى ابوشعيشع رمضان حسين اسامه - بملك عثمان عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 25105152 تاريخ وفي 22032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وتجارتها الماشيه لتربيه البهجى حظيره/  الى تعدل -  140

  البهجى ابوشعيشع رمضان حسين اسامه - بملك عثمان عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 02403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد ايهاب -  105

 سليمان محمد احمد محمد بملك - الحامول - المناوفه - البحر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنات فتحى رجب فتحى -  101

  المكاوى الشناوى عبدهللا ابراهيم - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عبدالرحيم حسن -  102

  محمد عبدالرحيم حسن زينب - بملك الجديده روينه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105152 تاريخ وفي 24121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم ابراهيم راشد محمد -  103

  الشيتانى عبدالقادر حسن - بملك روينه سكه شارع 23 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب سيداحمد عوض رافت -  104

 خطاب احمد سيد عوض بملك 4 طلمبات الرياض مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه يحى سمير لمياء -  100

  مصطفى بدير بدير شعبان بملك البنا قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن فضل حسين -  106

  احمد عبدالوهاب نيللى - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال عبدالحميد سامى محمد -  104

  ابوالعال عبدالحميد سامى - بملك االستاد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 06530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم فضلى محمد -  102

 السيد محمد ممدوح ابراهيم - بملك/  اريمون/  الدماطيه قريه/  - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 06530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم فضلى محمد -  100

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 40532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد ابراهيم هانى -  165

  بالل حسن السيد فاطمه - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد ابراهيم محمد اسامه -  161

  رجب محمد طلعت شفيق مها - بملك المرابعين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرحات االلفى فراج -  162

  ابراهيم المغازى بهجت ساميه - بملك الشرقاويه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد مصطفى -  163

  قنيبر اسماعيل صالح ايمن - بملك العاقوله - السادات شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رشاد فوزى -  164

  احمد محمود على عبدالعظيم - بملك بطيطه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رشاد فوزى -  160

 احمد محمود على عبدالعظيم - بملك بطيطه قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم يوسف الحمادى احمد -  166

 سالم يوسف عادل محمد بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على رزق على مصطفى -  164

  انور حسن كامل عاطف - بملك االول الشارع - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رشاد فوزى -  162

 احمد محمود على عبدالعظيم - بملك بطيطه قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى محمود محمد محمود -  160

  جرجس ثابت نسيم فادى/  بملك الغزل شارع عماره 44 الـ عمارات 43 رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدهللا محمد -  145

 بكر على محمد محمد السيد عبدالظاهر الشرقى الكفر الحامول مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوارج بدير احمد نشأت -  141

 السباعى على احمد بملك القرن ع الحامول مركز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 66641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب الدسوقى بسيونى رسميه -  142

  النجار محمد عبدالمقصود محمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 60425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا غازى وائل -  143

  العبد ابراهيم محمد احمد محمود - بملك غازى سيدى بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 60425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا غازى وائل -  144

  العبد ابراهيم محمد احمد محمود - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 60425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا غازى وائل -  140

 على محمد السعيد رضا بملك - غازى سيدى قريه يجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف قايد محمد محمد يحى -  146

  قايد محمد محمد - بملك ابوسالمه قريه - بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 44304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان ربه عبد احمد محمد عالء -  144

 عبدربه احمد انور محمد - بملك سن ام - الزقم عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 44304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان ربه عبد احمد محمد عالء -  142

 محمد ربه عبد احمد محمد/بملك-الزقم عزبة بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم امين محمد امير -  140

  احمد عبدالمؤمن رمضان عماد  بملك - المصطفى 2 قريه ،:   ـتأشيرال

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالقادر الدين عصام احمد -  125

 قاسم جودة رشاد عزيزة/  بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم الحبشى محمد ابراهيم -  121

 قاسم ابراهيم الحبشى محمد - بملك المصيف طريق شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالمطلب مصباح محمود -  122

 سلوم حميده عبدالمطلب مصباح بملك زوبع قرية الحامول مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى فؤاد محمد السيد احمد -  123

  المرسى فؤاد محمد السيد بملك - غازى سيدى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 44304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان ربه عبد احمد محمد عالء -  124

  عبدربه احمد انور محمد - بملك سن ام - الزقم عزبه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم عبدالرازق عبدالفتاح عمرو -  120

  ادم عبدالرازق عبدالفتاح نجالء - بملك القرضا - العمومى الطريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  نوانالع تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  126

  جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ عادل - بملك الزراعه مساكن 6 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 64133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد ابراهيم عادل -  124

  وحيش محمد السيد - بملك الجمهوريه شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدوح احمد محمد عالء -  122

 فواز عبدالرحمن محمود فايز - بملك مكه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابوشعيشع احمد السيد -  120

 مبروك محمد محمود محمد - بملك الجارحى عبدالحكيم شارع 4 تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعيد السيد سعيد -  105

 احمد عبدالمؤمن رمضان عماد بملك الرصيف  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105150 تاريخ وفي 24106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل ابو على حامد عيد احمد -  101

  واصل ابو حامد عيد محمد  بملك - كفرالمنشى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل فرحات امجد نجالء -  102

  ابراهيم خليل فرحات امجد بملك - دفريه كفر  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى عبدالنبى حجازى محمد محمد -  103

  المغربى عبدالنبى زىحجا محمد بملك - الغانميه - بلطيم  ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 42202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  104

 االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 42202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  100

 الفرع الغى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالعزيز عونى -  106

  مبروك على عبدالتواب مجدى ابتسام - بملك المرازقه كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد محمد الطبالوى -  104

 يحى ابوالمجد عبدالراضى حنان بملك الزعفران الخمسين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 42466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمود بثينه -  102

  حسن احمد سمير محمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف بهجى ذكى عالء -  100

 محمود على محمود سميحه بملك تماده ابو قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد سيد محمد فرج -  255

 يوسف احمد سيد محمد خالد بملك- مسير/  النجارين مسجد بجوار النجارين شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 42263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد عمر رمزى احمد -  251

  بشته ابراهيم حامد وابراهيم عجالن اسماعيل محمد عبدالمنصف/ بملك النورين ذو ش-المنتزه حى - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 42263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد عمر رمزى احمد -  252

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   ـتأشيرال

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالحليم محمد عالء -  253

  العتربى عبدالسميع احمد - بملك عماره 44 - الشرطه تقسيم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مصطفى عبدالبديع جالل -  254

 سالمة المرسى غريب هويدا بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا محمد فوزى على -  250

  مهنا محمد فوزى فوزى - بملك البرلس - القبلى الساحل - العنابره - بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور المرسى محمد محمد على -  256

  منصور المرسى محمد محمد بملك - الجرايده - كفرقته  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 22322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران السيد محمد رضا -  254

  سيداحمد عبدالستار على - بملك الصحى للتامين الخطاب بن عمر عياده امام - الى تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد عبدالحميد ممدوح احمد -  252

 بسيونى محمد عبدالحميد السيد بملك تيره غرب جمعه ع ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور عبدالمقصود مصطفى ابراهيم -  250

  بسيونى محمد محمد منال - بملك للتامين الشرق برج ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 24210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حماده احمد السيد -  215

 العقده مبروك بسيونى تامر بملك البلد قلين تونس شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105115 تاريخ وفي 23512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبقوليات الحبوب وتغليف لتعبئه المكاوى -  211

 المكاوى عبدالدايم طلبه محمود - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 43144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى فرج زكى حسنى ابراهيم -  212

 عبدالعزيز طايل عبدالفتاح بملك بلطيم البنزينة بجوار المصيف طريق مبارك الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم احمد -  213

 السيد احمد ابراهيم محمد بملك الدرمللى قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  214

  المتولى يوسف بكر بملك - الطويل الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل عبدالعزيز محمد محمد -  210

  بالل عبدالعزيز محمد الشحات - بملك - البنا - قلينى قريه  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 23644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان احمد محمود صبحى شادى -  216

 سلطان احمد محمود صبحى - بملك المحطه قلين - باحر بن بالل شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالمجيد عبدالسالم اسعد -  214

 شلبى عبدالحميد صالح بملك على الحاج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبعينى عبدهللا احمد عبدالعزيز -  212

 عيد احمد عبدالغفار ثريا بملك السالم دار قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االروش حامد مرسى امير -  210

 - محمد عادل لطفى - محمد شرف تركيه - فكرى رفاعى احمد  بملك - والمراجعين المحاسبين تقسيم الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

  فكرى رشدى عبداللطيف

 تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 44126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب السيد محمد الدين نور محمد -  225

 الدين صالح عبدالرؤف عبدالمنعم بملك* الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط بدر محمود حامد -  221

 ابوالخير عبدالباسط بدر محمود بملك الهمة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هعطي عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد -  222

  عبدالحميد محمد عبدالحميد بملك - البيضاء القنطره - الفردوس شارع  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمريط اسماعيل فهيم صابر -  223

  شاهين اسماعيل سعد اسماعيل بملك - البهدلى مبيدات امام - الوسطانى المزلقان  ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو سيد محمد على السيد محمد عمرو -  224

  سالم محمد سالم احمد  بملك 253 الجديده المحاربين تقسيم  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل احمد محمد احمد -  220

 احمد محمد قدرية بملك نصرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابوزيد سامى فهيمة -  226

 احمد السيد محمد بملك 3 نمرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالحميد عبدالناصر جمال -  224

 عمر درغام عمر عبدالحميد بملك الشبورة قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 44204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمل محمود بسيونى رمضان -  222

 جمل محمود بسيونى ايمن- بملك - نشرت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل مت 25105113 تاريخ وفي 24230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود السيد محمد -  220

 رزق عبدالمجيد محمد احمد بملك 2 تقسيم المنورة المدينة ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم محمد سامى -  235

 رياض بدر احمد محمد بملك تريان قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصرالدين ابراهيم محمد محمد احمد -  231

  محمد السيد عبدالعزيز محمد - بملك غازى سيدى(  البحرى المصرف)  عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى ابراهيم عمر رمضان والء -  232

  عبدالباقى محمد على ابتسام بملك - كفرالطايفه  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يقطين مصطفى عيسى كمال عيسى -  233

 المهدى محمد عاطف رامى بملك - المنشلين  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد السيد محمد -  234

  خليفه محمد السيد عطيات بملك - الكبرى المنشاه  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي 24245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام يوسف محمود يوسف محمود -  230

 السنديونى احمد عبدهللا عصام بملك اريمون ،:   الـتأشير وصف

 , العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدهللا عبدالونيس عبدالمطلب -  236

 خاطر مصطفى ابراهيم احمد بملك - مصطفى ابو قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد المعداوى سنيه -  234

  الطنطاوى احمد خالد بملك - تريان ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 40460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  232

  عبدالملك قنديل احمد بملك  الربع - البرلس - بلطيم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 40460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  230

 محمد عصران سحر - بملك البرلس - البرج سنترال خلف - االقتصادى االسكان - بلطيم  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 عاشور

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 46045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالعزيز محمد السيد -  245

 عبدالعزيز محمد السيد عبدالعزيز بملك - الخاشعه 60 بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 40460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  241

 عبدالملك قنديل احمد بملك  الربع - البرلس - بلطيم  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 41314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم عبدالمنعم عصام -  242

 البيلى محمود عبدالفتاح محمود بملك - الكراكات دخميس كفر طريق/  بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى مصطفى رفعت مؤمن -  243

  مصطفى رفعت السعيد بملك - العباسيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمد حسن -  244

 الحداد مصطفى عبدالحافظ على بملك - 2 بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين منصور حسين -  240

  المنشاوى عبدالعزيز مهدى بملك - عتيبه كوبرى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم عبدالعظيم عصام -  246

  الحسن ابو محمد احمد السعيد بملك - السوق شارع - الكبرى المشاه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابوالنجا سمير السيد -  244

  ابوالنجا عطيه ابوالنجا سمير بملك - خليل ابو  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حافظ محمد -  242

  الشاذلى بدير محمد بملك - الكبير الجامع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى السيد محمد سماح -  240

  اسماعيل محمد عبدالمنعم صبحى بملك - الثمانين قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالباقى سعد ايمان -  205

  المتولى حسبوالنبى محمد بملك - المنصور 12 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 41314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم عبدالمنعم عصام -  201

 البيلى محمود عبدالفتاح محمود بملك - الكراكات دخميس كفر طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم بدير محمد رجب -  202

  شلبى محمد ابراهيم فضه بملك -القصب محله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب بسيونى عبدالمعبود خالد -  203

  رمضان عبدالعزيز سعد محمد بملك - الديبه ميت  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطا كامل عبدالسالم تامر -  204

  سعيد عطا كامل عبدالسالم  بملك يناير 20 لجمعيه التابعه الشرطه ارض - الجديه 66  ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع البسيونى صبحى هيسم -  200

  الصياد المعداوى يسريه بملك - تريان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على احمد محمود -  206

  عبدالعزيز محمد جيهان بملك - البحريه االبعاديه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 23614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم جمعه عبير -  204

 مبروك ابراهيم عبانش - بملك ابشان - ابوالدهب محى عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده احمد محمد نوره -  202

 عباس عبدالنبى السيد نجالء بملك - الصراط شارع  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر احمد محمد سامى محمد -  200

  خاطر احمد محمد سامى احمد بملك - الحوه قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد السيد متولى ابراهيم -  265

  عبدالحليم السعيد كامليا - بملك متبول قريه - المحطه شاره 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 46045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالعزيز محمد السيد -  261

  عبدالعزيز محمد السيد عبدالعزيز بملك - الخاشعه 60 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 46045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالعزيز محمد السيد -  262

 عبدالعزيز محمد السيد محمد - بملك الخاشعه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالمقصود مغربى احمد -  263

  النوسانى عبدهللا محمد سمير بملك - اسحاقه - البحر شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 42203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليمنى احمد مسعد محمد احمد -  264

  اليمنى احمد مسعد محمد  بملك - كفرقدره - بلطيم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 42203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليمنى احمد مسعد محمد احمد -  260

 عبيدى عطيه محمد احمد - بملك صابر حجازى قهوه بجوار بلطيم - البرج طريق بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 42203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليمنى احمد مسعد محمد احمد -  266

 اليمنى احمد مسعد محمد  بملك - كفرقدره - بلطيم بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق جاد زايد احمد نشات مسعد -  264

  العشرى محمد احمد على بملك - موسى محله  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى احمد عبدالمحسن سمير -  262

 ابوشعيشع الشربينى احمد عبدالمحسن حماده بملك - عبدالمطلب قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عبدالغفار عبدالواحد على -  260

  ابوشعيشع احمد محمد رضا بملك - خليل مجوهرات بجوار - سالم صالح شارع  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس عبدالعزيز محمد محمود اميره -  245

  عبدالعزيز محمد محمود - بملك عبدالناصر جمال شارع - الكوم تل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حمزه احمد محمد -  241

  الخميسى حمزه احمد بملك - سعيد بور شارع من القديمه القيساريه شارع  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 44045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد السيد محمد -  242

  السيد هنداوى محمد بملك - سن ام/  الى تعدل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه رمزى الخطيب -  243

  شلبى عبدالسالم الليثى محمد - بملك البرلس - الحماد قريه - بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالواحد احمد السيد -  244

  احمد على عبدالواحد احمد - بملك السحايت/  ابيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 23444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سالم مسعود محمد رباب -  240

 فايد حلمى سمير احمد - بملك موسى محله/  1 رقم فايد شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 63242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  246

  محمد غازى غازى حنان - بملك الشقف قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد مخيمر فاتن -  244

  احمد محمد السيد مبروك - بملك خليف عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 63242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  242

  محمد غازى غازى حنان - بملك الشقف قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 63242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  240

 سالمه حسين حسن صبرى/بملك-السوق شارع -الرياض بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره طلب يوسف هاله -  225

  خضر مصطفى محمد ابراهيم عبدالحكيم - بملك شنو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 42210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى حسن حافظ محمود -  221

  المكاوى حسن حافظ مصطفى و المكاوى حسن حافظ كمال - بملك البرلس - القديمه السلخانه -  بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابوالفتوح السيد ياسر -  222

  الرفاعى احمد السيد هدى - بدوى ابو  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 23444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سالم مسعود محمد رباب -  223

  فايد حلمى سمير احمد - بملك موسى محله/  1 رقم فايد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 23444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سالم مسعود محمد رباب -  224

 طلحه محمود على ليلى بملك - سخا - الشهداء حى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالفتاح رمضان سناء -  220

  الحناوى محمد احمد وهيب/  بملك المحافظه تقسيم - الراشدين الخلفاء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض طه عبده والء -  226

 ليمانس عبدالمحسن عيسوى عبدالمحسن - بملك السادات شارع 1  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعودى احمد عثمان احمد خالد -  224

 النواصره محمد محمد فايقه - بملك المعرى ابوالعالء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار رزق طاهر فوزى -  222

  النجار رزق طاهر - بملك الجرايده ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  220

  محمد محمد عبدالشافى حمدى - بملك سن ام - عبدالشافى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105110 تاريخ وفي 24222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدهللا محمد -  205

  الحفناوى محمود عبدالمقصود - بملك سن ام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 23454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الغريب عبدالعاطى عادل -  201

  شادى ابراهيم عليه بملك - ابشان  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 23454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الغريب عبدالعاطى عادل -  202

  شادى محمد ابراهيم عليه بملك - ابشان بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا ابوالعطا خيرى عبدالفتاح -  203

  السيد ابراهيم شحاته صالح - بملك القرى ام ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24205    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن محمد ايمان -  204

  احمد مؤمن محمد ابراهيم - بملك بطيطه قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسالمه مصطفى ابراهيم حمدى -  200

  ابوزيد محمود محمد اشرف محمد - بملك مختار عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 42031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى فؤاد ابراهيم ذكيه -  206

  مرسى فؤاد ابراهيم زكيه - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 23454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الغريب عبدالعاطى عادل -  204

  شادى ابراهيم عليه بملك - ابشان/         بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده محمد ابوالعمايم رزق هانم -  202

  خميس سيداحمد عبدالباقى شحاته - بملك ابومنيسى عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدربه محمد طارق -  200

  عبدالعزيز عبدربه عبدالعزيز هانى - بملك سن ام ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع سالم الدين عالء عمرو -  355

  عبدالعزيز عبدالحميد مجدى - بملك الشقف ،:   الـتأشير وصف

,  انالعنو تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى محمد احمد قدرى حسام -  351

  بلطيم ومدينه لمركز المحليه الوحده - بملك الغربى الموقف - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 62224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد يونس كمال بشير فوزيه -  352

  حسين بسيونى محمد عصام بملك - بلطيم - الحرفيين/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى عبدالرحيم نشات سامح -  353

  عبداللطيف العابدين زين وفاء - بملك الخادميه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى محمد عبدالحليم كوثر -  354

  ابوالحاج حسن محمد صابر فوزى - بملك الحمراوى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل عبدالصمد عنتر محمد -  350

  شبل عبدالصمد عنتر شبل - بملك الزعفران - فلاير عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 44221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى السيد سالم محمد -  356

  النادى حسن محمد احمد ساره بملك - المدينه مجلس حى/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 66440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى حامد ابراهيم مكاوى فؤاد -  354

  الخاشعه 64 -  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدهللا امين محمد مصطفى السيد -  352

  ببيال البناء وصناعه والتعمير لالنشاء االنتاجيه التعاونيه الجمعيه/  - بملك ابشان ، :  الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال بسيونى محمد محمود -  350

  خضر شحاته السيد موسى محمد - بملك الرياضى االستاد اوقاف - االرضى الدور 4 رقم عقار 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105116 تاريخ وفي 24204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المهدى احمد سعد -  315

  السيد محمود السيد محمود بملك - الجرايده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصلى محمد ابراهيم محمد -  311

  الزغبى مصطفى على جمال بملك الجالء شارع  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف شفيق نجالء -  312

  السيد محمد عبدالعزيز عبدالنور بملك - بقلوله قريه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر السيد غريب شوقى -  313

  احمد السيد غريب وليد بملك - البريه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 40611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب مصباح عبدالحميد حماده -  314

  عبدالقادر محمد مدح هشام بملك - المهندس مقله بجوار - المغازى ابراهيم شارع/   بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى احمد محمد حسين احمد -  310

  عيسى محمد حسين محمد  بملك - الدمرداش محمد الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 40611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب مصباح عبدالحميد حماده -  316

  عبدالقادر محمد مدح هشام بملك - المهندس مقله بجوار - المغازى ابراهيم شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 23342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمود احمد محمود -  314

  زهران محمود احمد محمود بملك - يناير 20جمعيه - تيره غرب - صالح او تجمع  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر محمد عبدالعزيز معوض السيد -  312

  جابر محمد عبدالعزيز معوض احمد بملك - المحطه قلين - مسلم االمام شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نيل احمد غازى حمدى حاتم -  310

  نيل احمد غازى حمدى بملك - نيل - ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 23342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمود احمد محمود -  325

  زهران محمود احمد محمود بملك - يناير 20جمعيه - تيره غرب - صالح او تجمع  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 23342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمود احمد محمود -  321

 زهران محمود احمد محمود  بملك - ابوصالح عزبه/  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى السيد احمد فوزيه -  322

  الفرماوى على ابوالعنين فتحى بملك - الحمراوى - عيسى عبدالفتاح شارع  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 64132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابراهيم يونس صبحى اشرف -  323

 خليفه متولى هللا فتح محمد/ بملك - الكبرى المنشاه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمود سالمه ابراهيم -  324

  ابراهيم عبدالحميد مصطفى بملك - الشرقاويه قريه  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالونيس احمد عبدهللا محمد -  320

  العيسوى عبدالعزيز الدين نصر خالد بملك - النوعيه التربيه كليه خلف - الكاشف وحيد الشهيد شارع 3  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرد عبدالفتاح على محمود حسنى -  326

  محمد عبدالقادر محمد رشا  بملك - الشيالن قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 24353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا على غازى رمضان -  324

  نعيم اسماعيل محمود محمد بملك - الحمراوى عماره 2 رقم عماره  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميش على احمد الزناتى احمد -  322

  عميش على احمد الزناتى ودمحم - بملك عشماوى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عباس جالل -  320

  احمد محمد اسماعيل محمد بملك - الحجر قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده امين محمود امين -  335

  عبده امين محمود - بملك زيدان قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمجيد محمد احمد -  331

  على احمد عبدالمجيد محمد - بملك الدرامللى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد احمد معتز -  332

  محمد عبدالعزيز صبرى - بملك - الشقف قريه  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 23004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيرى السيد الشحات عبدالسميع -  333

  السيرى السيد الشحات عبدالباقى - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف محمد كمال -  334

  محمد يوسف محمد بملك - الشراقوه 46 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد اسماعيل محمود -  330

  حسين احمد اسماعيل بملك - ابوطبل قريه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان يلتعد تم 25105125 تاريخ وفي 24324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنزورى على احمد عدنان -  336

  رضوان بسيونى محمود محمد - بملك 2 تقسيم - رياض عبدالمنعم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابواليزيد محمد مختار -  334

  مطاوع عبدالرحمن ابواليزيد محمد - بملك العباسيه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السعيد محمود محمد ابراهيم -  332

  البحراوى ابراهيم الدين صالح محمد - بملك غازى سيدى - المحطه شارع 2 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سعد محمد السيد صبرى محمد -  330

  الدين سعد محمد السيد صبرى السعيد بملك - الوليد بن خالد شارع  ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 40460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد على حمدى عبدهللا -  345

  بكرى محمد عبدربه عالء - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 34306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا مغازى فوزى محمد -  341

  الغبارى عبدالقادر عبدالوارث خالد بملك - بلطيم - القديمه البوسته شارع- الفرسان عماره/  الى تعدل  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى عبدالسالم محمود مصطفى -  342

  النجار عيد احمد السعيد بشرى - بملك 4 تقسيم - طنطا شارع 22 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الطحاوى لسعيدا سمير -  343

 سعد صديق هانم هانم - بملك الخد قريه الطحين ماكينه مجاور زيدان شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن على حسن احمد رضا -  344

  على حسن احمد محمد - بملك الخريجين 0 قريه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم عبدالحميد مصطفى عالء -  340

 محمود عبدهللا عبدالرحمن رمضان - بملك سن ام قريه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم عباس زينهم -  346

  سالم على محمد الدين صالح بملك - مصر نهضه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 40306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى عبدالمطلب رزق ضياء -  344

  المنشاوى فؤاد محمود - بملك العاشر شارع من متفرع شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رامون سليم محمد محمد -  342

  رامون سليم محمد رضا - بملك غازى سيدى - المواسير شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالحميد السيد عبدالرحمن -  340

 حموده عبدالحميد السيد عبدالرحمن بملك - المنصور24 قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105125 تاريخ وفي 24326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر غازى ابراهيم غازى ابراهيم -  305

  مخيمر غازى ابراهيم غازى - بملك االوقاف عمارات - الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد جميل صبرى محمد -  301

  ابراهيم  عبدالفتاح السيد محمد  بملك - المغازى ابراهيم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا ابوالعزم فرج ايمن -  302

  شتا عيسى ابوالعزم فرج - بملك كتيله الشيخه مسجد بجوار - اليمنى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوى عبدهللا زيدان محمود -  303

  منشاوى عبدهللا زيدان - بملك الصناعيه المدينه - الصيانه ابراج - ج ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاشمى عبدهللا محمد رشاد عبدالرحمن -  304

  عطيه عبدالرحمن عبدالستار طلعت - بملك البيضاء القنطره - ابوسعيد عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابواليزيد مصطفى محمد -  300

  سيداحمد خميس عبدالعظيم حسين بملك - الشقف قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكالوى محمد عبدهللا محمود -  306

  محمد السيد يحى رجب - بملك الطرفايه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود ابراهيم محمد -  304

 محمود ابراهيم محمد نورهان بملك - غازى سيدى - الثمانين عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ حسين يوسف قدرى مجدى -  302

 السبكى عبدهللا حمدين امينه بملك - الحمراء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد عطيه زينب -  300

  الهياتمى السيد ابراهيم اسماعيل شيماء بملك - الصناعيه المدينه 10 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على عبدهللا صبرى -  365

  فرج على عبدهللا بملك - الصديق بكر ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن محمود احمد مصطفى -  361

  شعالن محمد محمود احمد - بملك الشيخ عزبه - قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عدوى عادل عبدالحميد -  362

 شمس النبى رب عبد محمد احمد بملك - رياض عبدالمنعم الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل عبدالمنعم ايمن -  363

  الحمراوى اسماعيل عبدالمنعم سامى - بملك الدولى طريق - كلش عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عصفور حسن عماد -  364

  غزاله عبدهللا المتولى سماح - بملك الحامول اصالح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حامد توفيق رضا -  360

  موسى حامد توفيق عمرو - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عطيه عبدالحميد -  366

  عبدالحميد محمد عطيه بملك - العنابر 2 قريه  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبدالكريم الشحات شريف -  364

  على محمود عبدهللا محمد بملك - مسير قريه - الرئيسى الموقف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان رمضان محمد -  362

  محمد عثمان رمضان بملك - تريان قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمد احمد رضا -  360

  البيلى محمد احمد ابراهيم بملك - المستشفى حى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 03404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد حسن محمد -  345

 فايد محمد احمد - بملك - الكهرباء شركه مقابل/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالنبى عبداللطيف سامح -  341

  ابراهيم عبدالنبى عبداللطيف حسام - بملك تريان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى محمد شعبان عالء -  342

  المغازى محمد شعبان  - بملك - المثلث  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن حسن بسيونى -  343

  السمكيه الثروه للتنميه العامه الهيئه بملك 4 طلمبات ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 23312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم زكريا احمد -  344

 مصطفى عبدالرازق فوزى اميره بملك - رمضان من العاشر شارع   بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 23312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم زكريا احمد -  340

  مصطفى عبدالرازق فوزى اميره بملك - رمضان من العاشر شارع  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 23312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم زكريا احمد -  346

  منيسى كمال محمد ورثه - بملك رمضان من العاشر شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشيخ على السيد احمد -  344

  محمد الزناتى فوزيه - بملك يوسف الحاج عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105121 تاريخ وفي 24340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعوان عبدالخالق جمعه حمدى -  342

  جعوان عبدالخالق جمعه عالء - بملك البرلس - ابوعجيزو - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود عبدالمحسن زينهم -  340

 محمود عبدالمحسن زينهم محمد - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى سعيد مصطفى هدى -  325

  غنيم محمد السيد عالء - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالجليل محمد عبدالخالق -  321

  على احمد حنان - بملك القانونيين تقسيم - الزهراء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 42354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سليمان صابر عيد -  322

 احمد بسيونى سمير - بملك الشقف - تعلدالى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وعيوع خطاب على احالم -  323

  مكى محمد رشاد محمد - بملك المنصور 44 قريه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع عبدالغنى عبدالمعطى محمد -  324

  السنباطى العيسوى عبدالحفيظ ابراهيم - بملك االعداديه الشهيد بجوار - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 22151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  320

  فوده هالل ابراهيم سعد - بملك الطايفه كفر بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عبدالرازق مصطفى حسيب مصطفى -  326

 مبروك عبدالرازق مصطفى حسيب محمد - بملك الكبرى العشريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد السعيد نبيل احالم -  324

  النحاس السيد جابر غاده - بملك الكاشف وحيد شارع 4 رقم عقار 4 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود محمد ناصف فاطمه -  322

  ابوالسعود محمد ناصف - بملك المثلث قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى رجب على محمود -  320

  ابراهيم طه سالم السيد - بملك المصنع عمارهات 32 رقم العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد رمضان محمد -  305

  المرسى بدوى المرسى - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البديوى عبدالفتاح ابراهيم محمد -  301

  ابراهيم محمد ومصطفى ابراهيم محمد محمود - بملك الدلتا شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد طه احمد -  302

  عبداللطيف احمد حماده - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 60244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهوتى محمد سعيد محمد خالد -  303

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 41405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد  البيلى القطب عبدالنبى -  304

  الحمادى على سليمان عيد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطايل عبدالجليل عبدالحميد عيده -  300

  البقرى يوسف محمد زينهم محمد - بملك 0 محطه تيره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 22151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  306

  فوده هالل ابراهيم سعد - بملك الطايفه كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24541    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، سالم فتوح عنتر فتوح -  304

  سالم فتوح عنتر فتوح - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى ابراهيم السيد عصمت -  302

  بسيونى ابراهيم احمد مدحت - بملك الغنيمى حصه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضا حامد ابراهيم السيد -  300

  عليوه ابراهيم سعد - بملك ابوسكين ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  455

 الخياط محمد ومعاذ العتربى احمد محمد - بملك الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 16 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين بسيونى عبدالفتاح بشرى -  451

  سيداحمد عبدالوهاب عبدالعزيز - بملك الكوم تل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد احمد عبدالمنعم -  452

  ابوالمعاطى محمد احمد احمد - بملك ابوبدوى قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن جواهير محمد عادل -  453

  البحراوى ابراهيم ابوالفتح محسن - بملك غازى سيدى - المحليه الوحده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم سالم محمد -  454

  المزين السيد احمد عبدالفتاح/  بملك التجاريين تقسيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين ابراهيم الهندى ايهاب -  450

  سالم سعد فتوح اشرف - بملك السالم شارع - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا مصطفى سعد ضياء -  456

  عبدهللا مصطفى سعد - بملك سن ام ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف عبدالمجيد محمد عبدالعزيز فوزى -  454

  الشحات عبداللطيف محمد - بملك االصالح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم السيد مصطفى عبدالحميد شيرين -  452

  صالح سعد سعد محمد - بملك البرج - البرلس - البنائين ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزمر عبدالمعطى ابراهيم اشرف ابراهيم -  450

  بارومه احمد سعد ابراهيم - بملك بالزامون قاعه بجوار - االهرام شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى حامد هللا فتح مصطفى -  415

  حامد هللا فتح مسعد - بملك السلخانه شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى هنداوى سعيد نجاح -  411

  شرشر يونس عبدالعزيز رمضان - بملك صروه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرقاوى على السيد السيد -  412

  شرقاوى على السيد السيد عصام - بملك البرلس برج - الغانميه - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 60335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونصره يوسف احمد احمد -  413

  سكوت عبداللطيف عبدالمنعم محمد - بملك االزراعيه الجمعيه خلف - بلطيم - الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى شوقى عبدالباسط ايات -  414

 زاهر رمضان يوسف - بملك البيضاء القنطره - العيله بيت بجوار - السالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسماعيل شريف العنانى -  410

  بدوى على محمد على - بملك الخادميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 42022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلش عبدالعزيز محمد أحمد -  416

 فرج محمود الشوادفى رضا - بملك الكبرى فرج قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 45645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد الشرنوبى الدين زين جيهان -  414

 عريضه سعد ناصر - بملك الزعفران - النظاره قريه بجهه فره افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد مرشدى ابراهيم -  412

  صقر محمد ابراهيم شريف - بملك الشقف قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهيدى ابراهيم محمود عاطف -  410

  هنداوى على هنداوى سامى/  بملك الجمهوريه - الهدى برج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى عبدالحليم ابراهيم سامح -  425

  على السيد صبرى هنادى - بملك المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر محمد عبدالعزيز معوض السيد -  421

  جابر عبدالعزيز معوض احمد - بملك المحطه قلين - مسلم االمام شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 64100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى غازى ابراهيم معوض الشافعى -  422

  غازى ابراهيم عبدالمنعم معوض - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى ابوزيد ابراهيم محمد -  423

  البنا عبدالحميد كمال عبدالنبى - كبمل الحلميه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى المرسى حامد السيد -  424

  السعدنى حموده ابراهيم جميله - بملك الجديده سعد عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر محمد عبدالعزيز معوض السيد -  420

  جابر عبدالعزيز معوض احمد - بملك المحطه قلين - مسلم االمام شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وعيوع خطاب عبدالمجيد حمدى -  426

  سليمان محمد ابراهيم عمر - بملك المنصور 44 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 45645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد الشرنوبى الدين زين جيهان -  424

  عريضه سعد ناصر - بملك الزعفران - النظاره قريه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مصطفى على يوسف -  422

  ابراهيم عبدالمعطى عايده - بملك نصره قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ عبدالعزيز السيد محمد -  420

  عبدالحفيظ عبدالعزيز السيد - بملك المنصور 44 ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف عبدهللا عبدالسالم صفوت محمد -  435

  عبدالحليم المعداوى محمد مصطفى - بملك هالجمهوري شارع من المتفرع - الدر شجره شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر احمد محمد منصور -  431

  صالح محمد رشاد ايمن - بملك الغربيه عزيز عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ذكى رمضان هشام -  432

  عاصى زكى رمضان محمد - بملك دفريه كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعدنى احمد خيريه -  433

  على السعدنى احمد محمد - بملك الشعور ام قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديسطى حسين الديسطى صالح محمود -  434

  هارون سالمه رسمى هيثم - بملك الهدى شارع - تريان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم فتحى الدين عالء -  430

 بريش ابراهيم فتحى ايمن - بملك 4 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد حسنيه -  436

  ابراهيم السيد مصطفى السيد - بملك غازى سيدى - القطار محطه بجوار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صبرى محمد -  434

  السيد الششتاوى زينب - بملك يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 42022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلش عبدالعزيز محمد أحمد -  432

  فرج محمود الشوادفى رضا - بملك الكبرى فرج قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 42022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلش عبدالعزيز محمد أحمد -  430

 كلش عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ ملك الكبرى فرج بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار الدسوقى ابراهيم حميده -  445

  اللقانى يوسف امال - بملك ماهر احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سعد سعد محمد -  441

  شرقاوى على السيد السيد - بملك البرلس برج - البنائين - بلطيم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105123 تاريخ وفي 24300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على فوزى جمال -  442

  سيداحمد على فوزى جمال - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد محمد ابراهيم محمد -  443

 احمد سيد على محمد بملك يوليو23 شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابوالعنين عبدالسالم ياسر -  444

  ابوالعنين عبدالسالم الدين حسام - الحجر كوم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان راضى فتحى فوزى -  440

 عطا ابراهيم محمد ابراهيم  بملك - ابوطبل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالجليل محمد عوض -  446

 حجازى عبدالجليل محمد محمد بملك البنا طرطير ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطا عيد زكى -  444

  فرج محمد عبدالخالق قمر - بملك - السحايت 3 طلمبات قريه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس احمد السيد السيد -  442

  شميس احمد احمد السيد - بملك البرلس - مبارك الشيخ مسجد بجوار - مبارك الشيخ - - بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى مصطفى عزت ناصر -  440

 العتر عبدهللا عبدالعاطى محمد بملك دقلت ابوتماده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد بسيونى مصباح محمود -  405

  محمد شلبى محمد مبروكة بملك ابومصطفى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد السيد باسم -  401

 عجيل حامد محمد السيد بملك الرصيف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهمه على مصطفى محمد على -  402

 الدهمه على مصطفى محمد بملك - تيره غرب  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى عبدالعاطى مختار اشرف -  403

 الهوارى عبدالعاطى مختار اشرف بملك البخانيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 46240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى الششتاوى الششتاوى على -  404

 الصاوى عبدالمطلب ابراهيم محمود بملك - الجرايده بجهه فرع افتتاح  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمانى عباس عبدالنبى محمد بسمه -  400

 بدوى السيد احمد محمد بملك الديبه ميت ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عطيه صالح احمد -  406

 ابوالعز سالم عبدالخالق سامى بملك الرئيسى السوق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 46240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى الششتاوى الششتاوى على -  404

 الصاوى عبدالمطلب ابراهيم محمود بملك - الجرايده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الشربينى احمد اسالم -  402

  ابراهيم الشربينى احمد -  بملك مصر نهضه شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالحميد طلعت تامر -  400

 سليمان عبدالحميد طلعت بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم مرعى سعد مرعى -  465

 غالب عبداللطيف ماهر بملك الضرائب تقسيم غالب ماهر برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على السيد مختار ممدوح -  461

 ابراهيم عابدين رشدى ايمان بملك السعيد حامول ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 21203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب النمر محجوب ماهر -  462

  احمد عبدالغفار عبدالغفار رامى بملك - كفرالبسطويسى   - الروضه عزبه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد السيد عبدالقادر السيد -  463

  سليم محمد السيد عبدالقادر بملك - كفرالطايفه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبدالحافظ السيد عبدالحافظ -  464

  ابراهيم السيد عبدالحافظ السعيد بملك -يوسف الحاج  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالمعطى السيد ميال -  460

  عمر عبدالهادى قطب عزالدين بملك - المحله - الدولى الطريق - ابوسعيد عزبه  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمعز شاكر عبدالمعز -  466

 عبدالحكيم فضل الدين عصام بملك البنوانى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى محمد مصطفى -  464

 ابراهيم عبدالخالق كمال عبدالخالق بملك المعمورة 2 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط بدر محمود حامد -  462

 صندوق محمد عطيات بملك - جورجى عزبه/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى احمد احمد اشرف -  460

 ابراهيم احمد غريب احمد بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح هللا فتح درويش بكر -  445

 عبدهللا عبدالوهاب عبدالفتاح هدى بملك البكاتوش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عبدالحميد مسعود محمد -  441

  البسيونى ابراهيم عبدالعاطى صبحى  بملك - الكبرى المنشاه - المحطه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدربه على رضا -  442

 النجار عبدربه محمد مصطفى بملك سن ام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرازق عزت احمد -  443

 شعبان عبدالرازق عزت السيد بملك الجرايدة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد محمد جمعه على -  444

 عبدالحميد بدير عبدالحميد عبدالناصر بملك ايطاليا قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطواب عبدالسالم سعد فاطمه -  440

 حميده ابراهيم سعد حميده بملك - الشناوى رزق قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى احمد عامر احمد عواطف -  446

 غازى محمد ابراهيم اسامة بملك الطرفاية 1 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 43433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده نجاح نجاح -  444

  حسن عبده نجاح عبده - بملك ابوبدوى - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد عبدالعليم اسامه -  442

  خليفه طلب عبدالرازق محمد - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى محمد عبدالعزيز فهمى سهام -  440

  غمرى ابوالفتوح عاطف رامى - بملك حليس قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدهللا محمود احمد -  425

  زايد ابراهيم عبدهللا محمود - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى زغلول عبدالسالم سهام -  421

  متولى زغلول دالسالمعب نشوه - بملك البنا - الخد قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر اسماعيل صالح فاطمه -  422

  سعيد محمد محمود متولى محمد - بملك المرازقه كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سامى عالءالدين عبدالمنعم سامى -  423

  عبدالرازق سامى الدين عالء عبدالمنعم - بملك ابوعيشه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 61031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد مجدى -  424

  االول التجمع العاشره المجاوره 156 عقار 4 شقه بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 40340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد السيد محمد احمد -  420

  كشكه محمد السيد قاسم - بملك المحطه شارع - مسير قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد مرسى محمد -  426

  شرف على محمد عبدالحميد - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول عطيه على هالل -  424

  عبدالرسول عطيه على فتحى - بملك الصعايده -ع - الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد غازى السيد غازى -  422

 ابوالعال رمضان ابراهيم محمد - بملك الكبرى سن ام قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض محمود طه احمد -  420

 الباسل على عوض محمود عبدالعليم - بملك يوسف الحاج قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على البسطويسى صبره البسطويسى عادل -  405

  زياده على حسن نهله - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وافى عبدالسميع ياسر احمد -  401

  وافى عبدالحميد عبدالسميع ياسر - بملك الزهراء شارع - دقميره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ حسين يوسف قدرى مجدى -  402

  السبكى عبدهللا حمدين عطا - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبيصى احمد جميل احمد -  403

  الصعيدى اسماعيل السيد بدير - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبده السعيد محمد رانيا -  404

 يوسف عبده مخيمر عبده - بملك ابوطبل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 45562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف عبدالرحمن محمد فتحي عصام -  400

  شرف عبدالرحمن محمد فتحى عصام - بملك على الحاج - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطويسى عبدالواحد محمد بسام -  406

  فرحات عمر عمر السيد - بملك الرصيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى سالمه محمد احمد -  404

  الدسوقى السيد سالمه محمد - بملك الحناوى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 04440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقلول عطيه محى حماده امير -  402

  سليمان هللا عطا يسرى - بملك عمير شباس - الناحيه داير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مجدى محمد -  400

  محمد على محمد مجدى - بملك الكوم تل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 23422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد ابراهيم نجالء -  055

  عبدالستار محمد سمير - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقى حسن الحسينى مدحت -  051

  شواف احمد الدسوقى ابراهيم متولى - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير مصطفى حجازى رشاد -  052

  شرشير مصطفى حجازى رشاد - بملك الحدادين تل - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 40260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى مصطفى على جمال -  053

 2554/4/25 بتاريخ 2101 برم المودع االخر رئيسىال المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد فرحات السيد -  054

  عبدالمجيد مخلوف فتحى محمود - بملك المرابعين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعاطى طلحه ممدوح -  050

  الحجرى السيد فرج زكى - بملك الصناعيه المدينه - الربيع ابراج - 3 برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح على على طلعت -  056

  حامد محمد السيده - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 24442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبدالصمد بسيونى احمد -  054

  سليم عبدالفتاح سناء - بملك القانونيين تقسيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمعه الذكى عماد محمد -  052

 مصطفى جمعه الذكى عماد محمد بملك االبعادية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف منصور فارس محمد -  050

 محمد عثمان عبداللطيف رابعه - بملك - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجرود عبده عبدالحميد تيمور ريهام -  015

  الطبجى رجب محمد صبحى - فوده السيد مدرسه خلف - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 36622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشلقانى على محمود بسيونى -  011

 الشلقانى على محمود بسيونى/  بملك الخمسين قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 36622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشلقانى على محمود بسيونى - الى تعدل -  012

 الشلقانى على محمود بسيونى/  بملك الخمسين قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور جاد عزيز شنوده -  013

 سرور جاد عزيز ورثة بملك الوليد بن خالد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالمطلب عايده -  014

  البيلى على مسعد بملك بدوى ابو االزهرى المعهد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سالم على رمضان -  010

 عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالقادر هاله بملك - نصره - الشيالن  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االقطان وحليج لتجاره السماحى -  016

 سالمه محمد الشربينى محمد بملك نيل ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 06022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى القوى عبد على مغازى -  014

  على حسن كامل حسن/  ملك صندال الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال مصطفى عبدالعزيز عبدالمنصف -  012

  عبدالرؤوف عبدالعزيز حماده بملك - شنو شباب مركز - شنو قريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحروق احمد قاسم عاطف احمد -  010

  المحروق على غازى فاطمه بملك - المصيف طريق/     بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عطيه فوزى اشرف نسمه -  025

  ذكرهللا عبدالسيد خيرى عادل بملك - اسحاقه - العمومى الشارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 04442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالحميد محمود طارق -  021

  ابوالمعاطى حسن نجا فتوح بملك - حازق قريه - الوسطانى الجامع شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على الشوادفى صالح ايهاب -  022

 فودة فؤاد السيد محمد بملك 1 شقة 2 عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طلحه فكرى بالل -  023

  كفرالشيخ ومدينه لمركز المحليه الوحده بملك 20 رقم محل الحرفيين ورشه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق السيد احمد عبده -  024

  حسن عبدالخالق تفيده - بملك بقلوله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد السيد محمد -  020

 عبده مصطفى محمد السيد بملك ريا ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقرنى ابراهيم عباس احمد -  026

 شحاته محمد احمد محمد بملك العمومى الطريق الحمراوى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 42530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى السيد بلتاجى السيد بلتاجى -  024

 حماد بركات احمد سامى - بملك الطايفه - ابوعمر عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى حسن محمود المهدى محمود اسماء -  022

 بقلول احمد عبدالعزيز فلاير بملك باشا مسجد بجوار البلد قلين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 61541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغبور عطيه محمد السيد مصطفى -  020

 حرب احمد عبدالتواب عبدالمحسن محمد  بملك - الماليه شارع بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 44636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالونيس الحديدى ماهر احمد -  035

 عبدالمولى ستهم بملك - البالصى كوبرى - الحدادى - دمرو/  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  بسطويسى

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن عبدالمطلب عبدالخالق ميمى -  031

  عبدالجواد احمد محمود محمد بملك - الشقه قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم السيد -  032

 ابراهيم حسن ابراهيم عبدالحميد بملك ابوخليل قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 24444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجه احمد على عبدالمنعم احمد -  033

 احمد جالل احمد بملك قلينى ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد احمد طاهر -  034

  البرهامى عبده السيد اميره  بملك - ادريجه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى حسن عبدالوهاب عمرو -  030

  النشار حمدى عماد -  بملك - اسحاقه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى حسن عبدالوهاب عمرو -  036

 ابوعلى حسن عبدالوهاب فاطمه - بملك غازى سيدى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا مختار سعيد محمد -  034

 البنا محمد مختار سعيد بملك القبلى الساحل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمد عبدالعاطى احمد -  032

  احمد محمد محمدى عواطف بملك - الشرقيه البشيقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ يوف 24400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدوده الشربينى حسن على احمد -  030

  زيدان مصطفى حسن ايهاب بملك - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى محمد فتحى محمود -  045

  القبالوى محمد عبدربه مرفت بملك - غازى سيدى - البريد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى شلبى لطفى سامى -  041

  السعدنى حسن شلبى لطفى بملك 25 عزبه - غازى سيدى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد احمد سيد شعبان محمد -  042

 هللا جاد على على ايمان بملك القصب محلة الطويل ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قايض احمد عبدالحميد محمود -  043

 قايض احمد عبدالحميد محمود بملك - الفتاح عبدالمطلب الشهيد شارع 23 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  044

  البرماوى مصطفى على - بملك الزراعه مساكن الشين طريق عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  040

 سالم مرسى عبده نجيب - بملك المحطه قلين عبدالناصر جمال شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  046

  محمد محمد عبدالشافى حمدى - بملك الحمادى عبدالشافى عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  044

 محمد محمد عبدالشافى حمدى - بملك سن ام - عبدالشافى عزبه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر على السيد فضل غاده -  042

 النجار رزق عبدالرحمن محمد بملك/  اسحاقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ ابراهيم متولى رضا -  040

 الشيخ عبدالقادر ابراهيم متولى - بملك البرلس - الربع - الثالثاء سوق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد شعبان هدى -  005

 شعبان محمد شعبان محمود بملك العباسية ابوشبانه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغنام محمد طاهر غنيم -  001

  على محمد ابوغنام على ايمان  بملك - حازق قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فهيم عبدالمبدى عصام -  002

 عبدالجواد على كامل مرفت بملك - سخا -المطبعه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 23454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الغريب عبدالعاطى عادل -  003

 منصور الغريب عبدالعاطى عادل بملك -  ابشان/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل عبدالصمد عنتر شبل -  004

 شبل الصمد عبد نترع طه بملك - الزعفران - فلاير عزبه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلمونتال لتجارة حتاته -  000

  الدسوقى غنام ابو الرجال عز بملك المنورة المدينة ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 23306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عتريس السيد عبدالرحمن -  006

 الجمال عتريس السيد عبدالرحمن - بملك المنصور 60 قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  004

  سالم مرسى عبده نجيب - بملك المحطه قلين عبدالناصر جمال شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  002

  البرماوى مصطفى على - بملك الزراعه مساكن الشين طريق عبدالناصر جمال شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 44243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  000

  شريف يوسف عبدهللا - بملك المحطه قلين - عبدالناصر جمال شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى السيد حسن عبدالغفار حسن -  065

 صيام يوسف ابراهيم نبيه بملك بركات ع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  نوانالع تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا حسن محمد حسن محمد -  061

 غباشى عبدالرازق مسعود محمد بملك مبارك الشيخ قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عبدالمعطى عيد محمد اكرم -  062

  ابوالمعاطى ابراهيم ابراهيم - بملك البرلس - البحرى البحر شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد عطا السيد -  063

 موسى محمد شاكر بملك القادسية 6 قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  064

 محمد محمد عبدالشافى حمدى - بملك الحمادى عبدالشافى عزبه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب عبدالرحمن عبدالعاطى يسرى حسن -  060

  حسين عبدالمجيد عبدالجليل ناديه بملك - البهلول شارع 24 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 23306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عتريس السيد عبدالرحمن -  066

  الجمال عتريس السيد عبدالرحمن - بملك المنصور 60 قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 23306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عتريس السيد عبدالرحمن -  064

 محمد عفيفى العيله ست   بملك -60 قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ يوف 44220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى حسن عبدالوهاب عمرو -  062

  النشار حمدى عماد -  بملك - اسحاقه قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 24426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبداللطيف عبدالفتاح احمد -  060

  مصطفى محمد عبداللطيف عبدالفتاح بملك - دقميره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105135 تاريخ وفي 23454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الغريب عبدالعاطى عادل -  045

 منصور الغريب عبدالعاطى عادل بملك -  ابشان/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السفريت صابر على صابر -  041

 يسن سليمان محمد عيسوى بملك - مصطفى ابو - مخالى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المتولى حميده سامى -  042

  صالح احمد حلمى ماجده - بملك الغربيه البشيقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المال بسيونى حافظ فرحات محمد -  043

 المال حافظ فرحات ايهاب بملك/  الطايفه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد عبدالعليم محمود ايه -  044

  سليمان على محمد بملك - السويس شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى ابراهيم مصطفى محمد -  040

  النحراوى محمد ابراهيم مصطفى بملك - المثلث ،:   تأشيرالـ وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 43345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى على السيد رمضان محمد -  046

  على السيد رمضان على السيد - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 43345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى على السيد رمضان محمد -  044

 الفرارجى على السيد رمضان  - بملك الجرايده بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى على احمد حماده -  042

  نمشه محمد على عبدالمنعم رحمه - بملك البدراوى قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 43345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى على السيد رمضان محمد -  040

  على السيد رمضان على السيد - بملك الجرايده بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى جاد عبدالحليم محمد حاتم -  025

  متولى جاد عبدالحليم محمد بملك - قلينى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موميه مخلوف فتحى مسعد -  021

  جنيدى محمود حامد اسامه - بملك - الديبه ميت قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عبدربه سعد فاطمه -  022

  عرفات محمد عرفت عادل بملك - الحصفه قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عبدالونيس مسعود حماده -  023

  الشاعر احمد محمد مصطفى بملك - سن ام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمد احمد متولى احمد -  024

  عبدالفتاح الصاوى عبدالفتاح - بملك الحلميه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد محمد السيد -  020

  منصور احمد اسماعيل سمير بملك - القرى ام - الخرجيين 0 قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليغه شعبان عبدالموجود عبدالمولى عادل -  026

  البنا غازى يوسف حاتم - بملك الدينى المعهد شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد محمد السيد بسيونى -  024

 عامر محمد السيد جالل محمد بملك االبعادية قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 40222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبدالعزيز محمود عبير -  022

  عبده عبدالعزيز محمود عبير/  بملك - الشين قلين طريق - قلين/  الي تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبدالهادى عبدالحميد محسن -  020

  اسماعيل ازعز محمد احمد بملك - على الحاج قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى بسيونى فهمى خالد -  005

 جمعه محمد عبدالحميد الشحات احمد بملك - العباسيه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 22404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد عبدالمجيد امال -  001

  محمد شهاوى سعد خالد - بملك الخريجين 0 قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد السيد سعيد على -  002

  فرغلى محمد انور اعتدال - بملك - الزاوى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا عبدهللا بسيونى -  003

  احمد محمد امل - بملك -الرصيف  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابواليزيد على حماده -  004

  البعرور محمد المحمدى رضا بملك - الرصيف ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 64522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه محمد طاهر مسعد -  000

  شبانه محمد طاهر مسعد - بملك الجديه 40 - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح سعد البدوى احمد سعد -  006

 المالح ابراهيم سعد البدوى احمد بملك - المتنبى شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24020    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى شحاته كمال شحاته -  004

  عبدالحليم عبدالعال طارق - بملك الصيانه ابراج - أ برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالعزيز عبده الدين عالء -  002

  سالمه عبدالعزيز عبده اشرف بملك - سالمه صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 06064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادومه على فريج محمد ايهاب -  000

  ابوصالح صابر يوسف - بملك ابوسعيد عزبه - الطايفه كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 06064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادومه على فريج محمد ايهاب -  655

 اليوجد - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم25105151 تاريخ وفي 42216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد محمد واصف محمود -  1

 عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105151 تاريخ وفي 32600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضيل محمد محمود مشرف -  2

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه

,  النشاط تعديل تم25105151 تاريخ وفي 44242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الرحيم عبد صبرى صبحى حنان -  3

 البقاله تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105152 تاريخ وفي 30134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد فتحى امجد -  4

 والمتجدده الجديده الطاقه انشاء اعمال/  النشاط الى اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 43200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى طه لطفى عبير -  0

 عقارى استثمار/  اضاف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 64014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا غيط حميده سامح -  6

 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما وموتوسيكل وتروسيكل تكاتك وتجاره وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح

 وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 65540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد الدين سعد سالم ظريفه -  4

 ارز وفراكه طحين ماكينه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 66524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار حسن عطوه عبدالحميد نور -  2

 نقل سيارات غيار قطع تجاره - الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 23420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الشافعى محمد امير -  0

 الغير لدى وتصنيعها التجميل ومستحضرات الغذائيه والمكمالت واللقاحات االدويه وتداول لبيع مكتب - الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105153 تاريخ وفي 23420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الشافعى محمد امير -  15

 الغير لدى وتصنيعها التجميل ستحضراتوم الغذائيه والمكمالت واللقاحات االدويه وتداول لبيع مكتب - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105152 تاريخ وفي 46166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحرامي احمد محمود حسنيه -  11

 جاهزه سندوتشات بيع/   الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105152 تاريخ وفي 22405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرامه عمر احمد محمد احمد -  12

 لب ومقله(  بقاله)  ماركت سوبر/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 23201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح احمد محمد مختار -  13

 كهربائيه واجهزه منزليه ادوات معرض - الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 40660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالجالجل السيد السيد عبدالقوى فتحى -  14

 واداوت التصوير واالت الكتابيه االدوات توريد - بانواعه والسن البناء مواد توريدات)  توريدات مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

 وحاصالت ائيه<غ مواد توريد - المقاسات وجميع الماركات بجميع وبطاريات كاوتش توريد - لزماتهاومست واالحبار الطابعه

 ( المكتبى االثاث وتركيب توريد - الصيانه لوحدات الغيار قطع مستلزمات توريد - زراعيه

,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 65404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرضاوى السيد عطيه بسيونى اسامه -  10

 بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 06530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم فضلى محمد -  16

 كامل الى بلدى مخبز - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 40532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد ابراهيم هانى -  14

 وتوزيع وبسكويت كحك تصنيع فرن - الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 46262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد عبدالغفار محمد سعيد -  12

 ميكانيكا ورشه - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 23114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالح حسين حسين محمد وليد -  10

 وصيناتها محمول واكسسوار خدمات - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105150 تاريخ وفي 66641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب الدسوقى بسيونى رسميه -  25

 مفروشات تجاره - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 42263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد عمر رمزى احمد -  21

 االدويه لتجاره مخزن - الى تعدل:  التأشير

 تعديل تم25105115 تاريخ وفي 44020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى مصطفى الوهاب عبد يسرى حبيبه -  22

 زراعية وبذور تقاوى/   نشاط اضاف:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 45530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر مصطفى احمد مصطفى -  23

 السمكيه المزارع وتموين وامداد سمك حلقه - الى لتعد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 60434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح غازى حمدى -  24

 وصيانه وتركيب توريد - الصيانه خدمات - والقوارض االفات ومكافحه النظافه اعمال خدمات توريدات مكتب - الى تعدل:  التأشير

 الطبيه المستلزمات توريد - العدوى مكافحه ولوازم النظافه مستلزمات توريد- ومستلزماتها الحريق انذار وشبكات اجهزه

 المراقبه كاميرات وصيانه وتركيب توريد - الطبى واالثاث الطبيه االجهزه وتركيب توريد - االدويه عدا فيما الطبيه والمفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 83 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 واجهزه الكهربائيه االجهزه وتركيب توريد - العسكريه عدا فيما ومفروشات مالبس توريد - الالسلكيه عدا فيما ومستلزماتها

 الكمبيوتر

 وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 60434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح غازى حمدى -  20

 ومستلزماتها واالحبار الطباعه وادوات التصوير االت توريد - ودفاتر كتابيه ومستلزمات ادوات توريد - ومستلزماتها:  التأشير

 - الصيانه لوحدات الغيار وقطع مستلزمات توريد - ومستلزماتها الصحيه االدوات توريد - المكتبى االثاث وتركيب توريد -وصيانتها

 زراعيه وحاصالت غذائيه ادمو توريد - والمقاسات الماركات بجميع وبطاريات كاوتش توريد

 وصف,  النشاط تعديل تم25105115 تاريخ وفي 40520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالسالم جمال خيري -  26

 كامل ألى مخبز* الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105113 تاريخ وفي 44204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمل محمود بسيونى رمضان -  24

 يدويه نجاره ورشه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105113 تاريخ وفي 04403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح محمد رضا -  22

 طحين وماكينة ارز فراكة*  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 04642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم سعد السعيد عبده -  20

 البان وتصنيع وتبريد تجميع محل/   الى تعدل

,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 22000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ عوض ابراهيم حسن مواهب -  35

 زراعيه وحبوب اعالف تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 66343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفضيل عبدالمحسن السيد -  31

 جمله بقاله لبيع مخزن - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 23354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقمصان غازى وديد مصطفى -  32

 المزارع ومستلزمات االعالف لتجاره مخزن/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 62032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى حامد عبدالعاطى الشحات -  33

 االسماك وتجهيز وتغليف لتعبئه مصنع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 25454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار مسعد ملكا محمد خالد -  34

 والبطاريات االطارات وتجاره السيارات لخدمات مركز/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 21411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى حامد ابراهيم وفاء -  30

 وشحوم زيوت توريد - النشاط الى اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105116 تاريخ وفي 45664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالصمد عبدالوهاب -  36

 وشحوم زيوت وبيع رصيف طلمبه/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105116 تاريخ وفي 44221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى السيد سالم محمد -  34

 عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 66144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم عبدالعزيز خليفه مصطفى محمد -  32

 تسليح حديد تجاره الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالمجيد عبدالسالم اسعد -  30

 واكسسوارته تنجيد/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 64132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابراهيم يونس صبحى اشرف -  45

 وتصدير واستيراد غيارهم وقطع وتروسيكالت موتوسيكالت وبيع تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 84 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 41135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا نعيم حسنين عبدالجيد ياسر -  41

 الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره10 المجموعه عدا فيما تصديرو استيراد مكتب/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 تجاريه وتوكيالت والواردات الصادرات على للرقابه العامه

,  النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 23100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه محمد عبدالعزيز سعد محمد -  42

 عامه مقاوالت مكتب/  النشاط الى اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 44112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد البيلى معتمد -  43

 الغذائيه المواد وتعبئه البقاله تجاره/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105110 تاريخ وفي 44654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصالحى ابراهيم احمد سمر -  44

 على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب الى تعدل:  التأشير

 بتروليه لخدمات سيارات وتاجير والواردات الصادرات

,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 66040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقفه سيداحمد صالح عبدالجواد عصام -  40

 عقارى واستثمار عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 34306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا مغازى فوزى محمد -  46

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 62602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد فؤاد ثروت -  44

 ( االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه)  مواشى حظيره - الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 43336   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، الشين ابو بدوى عزت محمد -  42

 وتجهيزها والدواجن اللحوم وتبريد لحفظ ثالجه - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105121 تاريخ وفي 06412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عيد عبدالعاطى ماهر -  40

 الطرق تمهيد ولوازم زراعيه ومنتجات بناء ومواد رخام وتوريدات رخام بيع/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم25105121 تاريخ وفي 62534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى الششتاوى محمود احمد -  05

 عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105121 تاريخ وفي 64050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى الصاوى يوسف يوسف -  01

 وتجارتها الغذائيه المواد وتغليف تعبئه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105121 تاريخ وفي 03404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد حسن محمد -  02

 حلويات بيع محل/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 42354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سليمان صابر عيد -  03

 بالجمله والفاكهه الخضار بيع - الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 46650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الخضرى يحى سلوى -  04

 الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما وتصدير عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقاله العامه

 وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 60244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهوتى محمد سعيد محمد خالد -  00

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب - الى تعدل/ الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه

,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 42543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواطالب عبدالوهاب ابوطالب ابوطالب -  06

 وبسكويت وكحك وغربيه شرقيه حلويات مصنع - الى تعدل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 85 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 62060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فزع فؤاد كمال حسان -  04

 الثقيله والمعدات الزراعيه واالالت استعمال سيارات غيار قطع تجاره - الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 61031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد مجدى -  02

 النشاط ذات فى وتوريدات متكامله مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 60335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونصره يوسف احمد احمد -  00

 سيارات عفشه ورشه - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 22421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد محمد يسن منال -  65

 وتجارتها االلبان وادرار مواشى وتربيه حظيره - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 45500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المتولى عبدالعزيز الشافعى -  61

 وتجارتها الموبيليا لتصنيع اليه نجاره ورشه - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105123 تاريخ وفي 62220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد متولى صبحى محمد -  62

 وثالجه البان منتجات تصنيع معمل - الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105124 تاريخ وفي 04241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار سالم عوض السيد -  63

 زراعيه واسمده مبيدات*  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  64

 نطافه وخدمات مكتبيه ادوات التوريدات نشاط الى اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105124 تاريخ وفي 25041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرازق على اسامه -  60

 العيادات وتجهيز االدويه عدا فيما طبيه واجهزه مستلزمات تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105124 تاريخ وفي 22046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالغفار فرج حسن -  66

 عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105124 تاريخ وفي 23030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف احمد السيد الدين عالء -  64

 وبقوليات اعالف بيع/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 43433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده نجاح نجاح -  62

 مواشى حظيره - الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105122 تاريخ وفي 40340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد السيد محمد احمد -  60

 اسماك وتوزيع تجاره  - الى تعدل:  التأشير

 النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 44441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوضين السيد الكرزونى محمد السيد محمد -  45

 دواجن ومستلزمات االعالف تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف, 

,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 61541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغبور عطيه محمد السيد مصطفى -  41

 بناء ومستلزمات عازله مواد تجارة/ليصبح النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 22404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد عبدالمجيد امال -  42

 صحيه ادوات/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 41063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على يوسف محمد احمد -  43

 السيارات جميع وصيانة غيار قطع تجارة*  الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 86 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 66042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره احمد فتوح مصطفى فتوح -  44

 بوتامين تجاره/  النشاط الى اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 04442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالحميد محمود طارق -  40

 وأعالف حبوب تجارة/   الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105120 تاريخ وفي 06022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى القوى عبد على مغازى -  46

 صناعيه ومنظفات حريمى اكسسوار تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 44243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  44

 عطاره  -الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 44243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  42

 كشرى مطعم - الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 62060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فزع فؤاد كمال حسان -  40

 ثقيله ومعدات زراعيه االت تجاره - اضاف

:  التأشير وصف,  نشاطال تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم سالم محمد -  25

 االدويه فيماعدا طبيه وتجهيزات مستلزمات/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم25105135 تاريخ وفي 02014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمود عبدالحميد محمود -  21

 مستعمله سيارات غيار قطع - الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 25664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيخ فرج عبدالحميد محمود مجدى -  22

 الهيئه بها تصرح التى 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/   الى تعدل:  التأشير وصف

 ( بناء مواد)  وتوريدات ونقل البتروليه المواد لنقل وخدمات عامه ومقاوالت والواردات ت الصادرا على للرقابه العامه

 وصف,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 06064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادومه على فريج محمد ايهاب -  23

 الغير لحساب وشراء بيع وبطاريات واطارات السيارات لتجاره معرض - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25105131 تاريخ وفي 00202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالواحد متولى ناهد -  24

 السيارات وتموين خدمه محطه/  الى تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 44204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمل محمود بسيونى رمضان -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد السيد محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقرنى ابراهيم عباس احمد -  3

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 87 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ حسين يوسف قدرى مجدى -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد عطيه زينب -  0

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود حسن ياسر -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع البسيونى صبحى هيسم -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على احمد محمود -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد محمد فريج -  0

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادى محمد عالم -  15

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر محمد عبدالعزيز معوض السيد -  11

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابوزيد سامى فهيمة -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدهللا محمد -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوارج بدير احمد نشأت -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى ابوزيد ابراهيم محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى المرسى حامد السيد -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع سالم الدين عالء عمرو -  14

 خاص :التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى محمد احمد قدرى حسام -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم مرعى سعد مرعى -  10

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على السيد مختار ممدوح -  25

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عبدالهادى عبدالحميد محسن -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى بسيونى فهمى خالد -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن محمود احمد مصطفى -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على عبدهللا صبرى -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى محمود محمد محمود -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب بسيونى عبدالمعبود خالد -  26

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطا كامل عبدالسالم تامر -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وافى عبدالسميع ياسر احمد -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على عبدهللا عبدالقادر -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر بدالحميدع عبدالناصر جمال -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح السيد محمد عزت -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه عبدالتواب احمد محمد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر على السيد فضل غاده -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنات فتحى رجب فتحى -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد عبدالرحيم حسن -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيض على بسيونى عتاب -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم سالم محمد -  34

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 89 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى زغلول عبدالسالم سهام -  32

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى حامد هللا فتح مصطفى -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى شحاته كمال شحاته -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطواب عبدالسالم سعد فاطمه -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدهللا محمد عزه -  42

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرقاوى على السيد السيد -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم ابراهيم راشد محمد -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى هنداوى سعيد نجاح -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم احمد -  46

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى عبدالسالم محمود شيرين -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب سيداحمد عوض رافت -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه يحى سمير لمياء -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال بسيونى محمد محمود -  05

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد محمد جمعه على -  01

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس عبدالعزيز محمد محمود اميره -  02

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدهللا محمود احمد -  03

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالغفار محمد -  04

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد جميل صبرى محمد -  00

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  06

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حمزه احمد محمد -  04

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى شلبى لطفى سامى -  02

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف شفيق نجالء -  00

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فهمى محمد فتحى محمود -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالحميد السيد عبدالرحمن -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح سعد البدوى احمد سعد -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالواحد حافظ محمود -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن جواهير محمد عادل -  64

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان سيداحمد سيداحمد سامى اسالم -  60

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 45626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم بدر منير -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سلطان لطفى رمضان -  64

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجه احمد على عبدالمنعم احمد -  62

 خاص: لتأشيرا وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضا حامد ابراهيم السيد -  60

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على محجوب محمد -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى احمد محمد حسين احمد -  41

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 40611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب مصباح عبدالحميد حماده -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا مختار سعيد محمد -  43

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  44

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم سمير الهاللى -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدربه على رضا -  46

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 42203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اليمنى احمد مسعد محمد احمد -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد احمد طاهر -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 44220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى حسن عبدالوهاب عمرو -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيتانى السيد السيد زغلول عمرو -  25

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور عبدالمقصود مصطفى ابراهيم -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبده محمد عبده -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نشاوىم عبدهللا زيدان محمود -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالمجيد عبدالسالم اسعد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبعينى عبدهللا احمد عبدالعزيز -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم محمد همت -  26

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرازق عزت احمد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز عبدالحميد مسعود محمد -  22

 خاص: التأشير وصف
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 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالمقصود مغربى احمد -  20

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر اسماعيل صالح فاطمه -  05

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم عباس زينهم -  01

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحليم خليل محمود -  02

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان منير مياده -  03

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى ابراهيم السيد عصمت -  04

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالعزيز محمد فؤاد -  00

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السعيد عبدالصمد ايمان -  06

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد رمضان محمد -  04

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق السيد احمد عبده -  02

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبده السعيد محمد رانيا -  00

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف مصطفى على يوسف -  155

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليغه شعبان عبدالموجود عبدالمولى عادل -  151

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمانى عباس عبدالنبى محمد بسمه -  152

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 41314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم عبدالمنعم عصام -  153

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ عبدالعزيز السيد محمد -  154

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد محمد السيد -  150

 خاص: التأشير
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 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى ابراهيم محمود الشحات محمود -  156

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود السيد محمد -  154

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى السعيد حسنى محمد -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 60425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا غازى وائل -  150

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد سيد محمد فرج -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده محمد ابوالعمايم رزق هانم -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 44042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على عباس عادل احمد -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عطيه صالح احمد -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره طلب يوسف هاله -  114

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل عبدالمنعم ايمن -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم بدير محمد رجب -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 23342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمود احمد محمود -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فهيم عبدالمبدى عصام -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابواليزيد محمد مختار -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمود المندوه محمد نورا -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم طه محمد خالد -  121

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى رجب على محمود -  122

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغنام محمد طاهر غنيم -  123

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد اسماعيل محمود -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عطيه فوزى اشرف نسمه -  120

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى جاد عبدالحليم محمد حاتم -  126

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبدالكريم الشحات شريف -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم امين محمد امير -  122

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 42453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوهرج مرسى فوزى خيرى -  120

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد السعيد نبيل احالم -  135

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسالمه مصطفى ابراهيم حمدى -  131

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عبدالوهاب على غندوره -  132

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالنبى نسرين -  133

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد حامد محمد حامد -  134

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ذكى رمضان هشام -  130

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصرالدين ابراهيم محمد محمد احمد -  136

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعدنى احمد خيريه -  134

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال مصطفى عبدالعزيز عبدالمنصف -  132

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالقادر الدين عصام احمد -  130

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحروق احمد قاسم عاطف احمد -  145

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى عبدالعاطى مختار اشرف -  141

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امام محمد حسن -  142

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل مت25105156 تاريخ وفي 21620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بدير السيد ايمان -  143

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهمه على مصطفى محمد على -  144

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عطيه عبدالحميد -  140

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 44304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان ربه عبد احمد محمد عالء -  146

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالفتاح رمضان سناء -  144

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابوالنجا سمير السيد -  142

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى سالمه محمد احمد -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف محمد كمال -  105

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موميه مخلوف فتحى مسعد -  101

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عبدربه سعد فاطمه -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا عيد مصطفى عزت نبيل -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 23444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سالم مسعود محمد رباب -  104

 خاص: التأشير وصف

,  ركةالش نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 01000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السيد ابراهيم السيد -  100

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال عبدالحميد سامى محمد -  106

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 96 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد احمد عبدالمنعم -  104

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد محمد ايمان -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا ابوالعزم فرج ايمن -  100

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى احمد احمد اشرف -  165

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 46045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عبدالعزيز محمد السيد -  161

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحل اسماعيل قطب فرحات سلمى -  162

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رامون سليم محمد محمد -  163

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم البندارى موسى عبدالحافظ رائد -  164

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالعزيز عبده الدين عالء -  160

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد فتحى اسالم -  166

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع يلتعد تم25105113 تاريخ وفي 24234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االروش حامد مرسى امير -  164

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى شوقى عبدالباسط ايات -  162

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدهللا امين محمد مصطفى السيد -  160

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطيه رمزى الخطيب -  145

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح هللا فتح درويش بكر -  141

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدوده الشربينى حسن على احمد -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر السيد غريب شوقى -  143

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 97 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد عبدالحميد ممدوح احمد -  144

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسماعيل شريف العنانى -  140

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سامى عالءالدين عبدالمنعم سامى -  146

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط بدر محمود حامد -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم السيد -  142

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى ابراهيم حسن حسن محمود -  140

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 23515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عبدالدايم عبدالمعتمد عبدالدايم محمد -  125

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين بسيونى عبدالفتاح بشرى -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمد عبدالعاطى احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب زكى عبدالمنعم شاهر -  123

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان اسماعيل سامى احمد -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد احمد -  120

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المال بسيونى حافظ فرحات محمد -  126

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 23306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عتريس السيد عبدالرحمن -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 23312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالسالم زكريا احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدوح احمد محمد عالء -  120

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  105

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24501   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمنعم عبدالنبى زهران -  101

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده امين محمود امين -  102

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى عبدالنبى حجازى محمد محمد -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سعد سعد محمد -  104

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام يوسف محمود يوسف محمود -  100

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجرود عبده عبدالحميد تيمور ريهام -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالجليل محمد عوض -  104

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود عبدالحميد عبدالحليم -  102

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التوم خليل احمد محمد -  100

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابوالعنين عبدالسالم ياسر -  255

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان راضى فتحى فوزى -  251

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب عبدالرحمن عبدالعاطى يسرى حسن -  252

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  253

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدهللا محمد -  254

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعاطى طلحه ممدوح -  250

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عباس جالل -  256

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد السيد فؤاد محمد -  254

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 99 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى سعيد مصطفى هدى -  252

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالجليل محمد عبدالخالق -  250

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 44243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد صالح محمود السعيد -  215

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرحات االلفى فراج -  211

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبدالحافظ السيد عبدالحافظ -  212

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24410   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالمعطى السيد ميال -  213

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على البسطويسى صبره البسطويسى عادل -  214

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا محمد فوزى على -  210

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر سليمان منير مياده -  216

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه حموده جمعه محمد -  214

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد السيد سعيد على -  212

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد -  210

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمريط اسماعيل فهيم صابر -  225

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور المرسى محمد محمد على -  221

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده ابراهيم على كريم -  222

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى عبدالرحيم نشات سامح -  223

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الطحاوى السعيد سمير -  224

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالحسن على حسن احمد رضا -  220

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمادى محمد عبدالشافى محمد -  226

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر محمد عبدالعزيز معوض السيد -  224

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الشناوى مختار احمد -  222

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 22134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده حسن سمير وائل -  220

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود ابراهيم محمد -  235

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد ابراهيم محمد اسامه -  231

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد مخيمر فاتن -  232

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد السيد عبدالقادر السيد -  233

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى عبدالحليم ابراهيم سامح -  234

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض محمود طه احمد -  230

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى عبدالسالم محمود مصطفى -  236

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى حسن محمود المهدى محمود اسماء -  234

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطايل عبدالجليل عبدالحميد عيده -  232

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى السيد حسن عبدالغفار حسن -  230

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى ابراهيم عمر رمضان والء -  245

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم السيد محمد السيد -  241

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االقطان وحليج لتجاره السماحى -  242

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مجدى محمد -  243

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا حسن محمد حسن محمد -  244

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم الحبشى محمد ابراهيم -  240

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديسطى حسين الديسطى صالح محمود -  246

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 43345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى على السيد رمضان محمد -  244

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى على احمد حماده -  242

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى جوده اسماعيل محمد -  240

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم فتحى الدين عالء -  205

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمود سالمه ابراهيم -  201

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى يوسف الباهى زوبه -  202

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصم المندوه محمد عبدالمنعم محمود -  203

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمد احمد رضا -  204

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى فؤاد محمد السيد احمد -  200

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده عبدالمطلب مصباح محمود -  206

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خريم عطيه محمد عبدالباسط محمد -  204

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض طه عبده والء -  202

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى ابراهيم محمد صبره -  200

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد السيد باسم -  265

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان رمضان محمد -  261

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعودى احمد عثمان احمد خالد -  262

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم عبدالعظيم عصام -  263

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 04440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقلول عطيه محى حماده امير -  264

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عبدالحميد امل -  260

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى ابراهيم مصطفى محمد -  266

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين السيد ابراهيم -  264

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك عبدالرازق مصطفى حسيب مصطفى -  262

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  260

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى مصطفى رفعت مؤمن -  245

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالمطلب عايده -  241

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين منصور حسين -  242

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن حسن بسيونى -  243

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم عبدالرازق عبدالفتاح عمرو -  244

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطا عيد زكى -  240

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وعيوع خطاب على احالم -  246

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا ابوالعطا خيرى عبدالفتاح -  244

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن محمد ايمان -  242

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع خضر محمود خضر -  240

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام احمد حسن الشوادفى محمد -  225

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد فرحات السيد -  221

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد محمود احمد وجيه -  222

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 42022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلش عبدالعزيز محمد أحمد -  223

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار الدسوقى ابراهيم حميده -  224

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعدوع يوسف محمد احمد -  220

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سالم على رمضان -  226

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى محمد شعبان عالء -  224

 خاص: شيرالتأ وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمد حسن -  222

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس احمد السيد السيد -  220

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى عبدالعزيز العرابى ابراهيم -  205

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير مصطفى حجازى رشاد -  201

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرفوش احمد عبدالسالم عبدالسالم -  202

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 104 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور جاد عزيز شنوده -  203

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نيل احمد غازى حمدى حاتم -  204

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد شعبان هدى -  200

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رشاد فوزى -  206

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد محمد السيد بسيونى -  204

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 46240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى الششتاوى الششتاوى على -  202

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المال محمد منصور محمد -  200

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لجبيصىا احمد جميل احمد -  355

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد طه احمد -  351

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد الشربينى احمد اسالم -  352

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى بيومى محمد هشام -  353

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ ابراهيم متولى رضا -  354

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو سيد محمد على السيد محمد عمرو -  350

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدربه محمد طارق -  356

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالحليم محمد عالء -  354

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتى عيد احمد محمد نعيم -  352

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سعد محمد السيد صبرى محمد -  350

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 105 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وعيوع خطاب عبدالمجيد حمدى -  315

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تفيد عشماوى محمد عبدالاله -  311

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدالس موسى فؤاد حلمى عصام -  312

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عدوى عادل عبدالحميد -  313

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل احمد محمد احمد -  314

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على رزق على مصطفى -  310

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد مجاهد رمزى -  316

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالفتاح محمد -  314

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالحميد طلعت تامر -  312

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 63242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  310

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 45645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد الشرنوبى الدين زين جيهان -  325

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السعيد محمود محمد ابراهيم -  321

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البديوى عبدالفتاح ابراهيم محمد -  322

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد غازى السيد غازى -  323

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر احمد مدمح سامى محمد -  324

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود محمد -  320

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد مرسى محمد -  326

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 106 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رشاد فوزى -  324

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول عطيه على هالل -  322

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد مرشدى ابراهيم -  320

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهيدى ابراهيم محمود عاطف -  335

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمعز شاكر عبدالمعز -  331

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حلمى مجدى البحراوى -  332

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 22624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسين نزيه نزيه -  333

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا عبدهللا بسيونى -  334

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد محمد ايمن -  330

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد مصطفى -  336

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى محمود محمد احمد -  334

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم يوسف الحمادى احمد -  332

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى محمد عبدالحليم كوثر -  330

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل عبدالصمد عنتر محمد -  345

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالواحد احمد السيد -  341

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قايض احمد عبدالحميد محمود -  342

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن عبدالمطلب عبدالخالق ميمى -  343

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 107 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى محمد بدر ربيع احمد -  344

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاشمى عبدهللا محمد رشاد عبدالرحمن -  340

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد السيد متولى ابراهيم -  346

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابواليزيد مصطفى محمد -  344

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مصطفى عبدالبديع جالل -  342

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكالوى محمد عبدهللا محمود -  340

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده احمد محمد نوره -  305

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم عبدالحميد مصطفى عالء -  301

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسين زغلول ريحانه -  302

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى محمد مصطفى -  303

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 22151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  304

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 41055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد ممدوح -  300

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابوشعيشع احمد السيد -  306

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالسالم على فريزه -  304

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح على على طلعت -  302

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على فوزى جمال -  300

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المتولى حميده سامى -  365

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 108 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود عبدالمحسن زينهم -  361

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد محمد ابراهيم محمد -  362

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 40460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  363

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى عطا السيد روحى -  364

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالسالم على فريزه -  360

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل ابو على حامد عيد احمد -  366

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعيد السيد سعيد -  364

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 23454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الغريب عبدالعاطى عادل -  362

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف منصور فارس محمد -  360

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشيخ على السيد احمد -  345

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا على غازى رمضان -  341

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعوان عبدالخالق جمعه حمدى -  342

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدهللا عبدالونيس عبدالمطلب -  343

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع ديلتع تم25105114 تاريخ وفي 24206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد المعداوى سنيه -  344

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبدالصمد بسيونى احمد -  340

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميش على احمد الزناتى احمد -  346

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السفريت صابر على صابر -  344

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 109 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على حسن على محمد -  342

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمعه الذكى عماد محمد -  340

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد هاله -  325

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبداللطيف عبدالفتاح احمد -  321

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط احمد سادات الدين جالل سادات -  322

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالونيس احمد عبدهللا محمد -  323

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه عبدالهادى احمد وليد -  324

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد عطا السيد -  320

 خاص: التأشير

 الشركة وعن تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يقطين مصطفى عيسى كمال عيسى -  326

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد السيد محمد -  324

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقى حسن الحسينى مدحت -  322

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف بسيونى احمد سعديه -  320

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى جادو مسلم جادو احمد -  305

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل عطيه محمد الهام -  301

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عبدالمعطى عيد محمد اكرم -  302

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى مصطفى عزت ناصر -  303

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمجيد محمد احمد -  304

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد المنسى محمد الدسوقى محمود -  300

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد احمد معتز -  306

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرد عبدالفتاح على محمود حسنى -  304

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير سعد سعد عواطف -  302

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد عبدالعليم محمود ايه -  300

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عيد عبدالهادى اسالم -  455

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على عبدهللا على -  451

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار رزق طاهر فوزى -  452

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالعزيز عونى -  453

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالنبى عبداللطيف سامح -  454

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد محمد الطبالوى -  450

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد حسنيه -  456

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد صبرى محمد -  454

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد بسيونى مصباح محمود -  452

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع عبدالغنى عبدالمعطى محمد -  450

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى السيد احمد فوزيه -  415

 اصخ: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد حافظ محمد -  411

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 111 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطويسى عبدالواحد محمد بسام -  412

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلمونتال لتجارة حتاته -  413

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف عبدهللا عبدالسالم صفوت محمد -  414

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمد احمد متولى احمد -  410

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ -  416

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد يوسف يوسف حمدى -  414

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنزورى على احمد عدنان -  412

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش على عبدهللا الدين نصر احمد -  410

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد عبدالونيس مسعود حماده -  425

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم محمد سامى -  421

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف قايد محمد محمد يحى -  422

 صخا: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 21630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى على على عاصم -  423

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابوالفتوح السيد ياسر -  424

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل عبدالصمد عنتر شبل -  420

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عصفور حسن عماد -  426

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى السيد محمد سماح -  424

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طلحه فكرى بالل -  422

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم السيد مخلوف مرفت -  420

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالباقى سعد ايمان -  435

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف بهجى ذكى عالء -  431

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105121 تاريخ وفي 24302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حامد توفيق رضا -  432

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر احمد محمد منصور -  433

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25105120 تاريخ وفي 24445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على الشوادفى صالح ايهاب -  434

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود محمد ناصف فاطمه -  430

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالمجيد فتحى وليد -  436

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105135 تاريخ وفي 24051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد احمد سيد شعبان محمد -  434

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105150 تاريخ وفي 24252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن فضل حسين -  432

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105113 تاريخ وفي 24233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل عبدالعزيز محمد محمد -  430

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصلى محمد ابراهيم محمد -  445

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى محمد عبدالعزيز فهمى سهام -  441

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا مصطفى سعد ضياء -  442

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم راضى -  443

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد عبدالعليم اسامه -  444

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم السيد مصطفى عبدالحميد شيرين -  440

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 113 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم25105123 تاريخ وفي 24324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزمر عبدالمعطى ابراهيم اشرف ابراهيم -  446

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105153 تاريخ وفي 24114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد محمد عماد -  444

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد عبدالكريم يحى -  442

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25105125 تاريخ فيو 24326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر غازى ابراهيم غازى ابراهيم -  440

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم25105151 تاريخ وفي 24151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم ابوالعنين عبدالغفار محمد السعيد -  405

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد سالم عبدالرحيم سامح -  401

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105131 تاريخ وفي 24014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابواليزيد على حماده -  402

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين ابراهيم الهندى ايهاب -  403

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105116 تاريخ وفي 24204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المهدى احمد سعد -  404

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105152 تاريخ وفي 24150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم البيلى فهيم -  400

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فتحى مسعد تامر -  406

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105110 تاريخ وفي 24245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس عبدالغفار عبدالواحد على -  404

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105156 تاريخ وفي 24104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران بسيونى سالم محمد -  402

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى احمد عبدالمحسن سمير -  400

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25105115 تاريخ وفي 24210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حماده احمد السيد -  465

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25105114 تاريخ وفي 24205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق جاد زايد احمد نشات مسعد -  461

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25105124 تاريخ وفي 24434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى احمد عامر احمد عواطف -  462

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 114 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم25105122 تاريخ وفي 24346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف عبدالمجيد محمد عبدالعزيز فوزى -  463

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105151 تاريخ وفي 45626   برقم قيده سبق  ، تاجر ، بدر ابراهيم بدر منير -  1

 افراد

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105113 تاريخ وفي 44204   برقم قيده سبق  ، تاجر ، جمل محمود بسيونى رمضان -  2

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الهندسه سمات مكتب/  السمه اضافه: الى 24562 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105151:  تاريخ فى  ،  -  1

   العامه للمقاوالت

 لالستيراد اهداء مكتب - السمه اضاف: الى 32600 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105151:  تاريخ فى  ،  -  2

   والتصدير

   الغذائيه للتوريدات كوين - السمه  تعدلت: الى 65254 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل رالتأشي تم25105151:  تاريخ فى  ،  -  3

 lavie en روز ان الفى - السمه تعدلت: الى 46300 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105151:  تاريخ فى  ،  -  4

rose   

 للمقاوالت الفريده/  الى السمه تعدلت: الى 42216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105151:  تاريخ فى  ،  -  0

   العامه

 غيار قطع لتجاره الرفيق/  السمه اضاف: الى 66524 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105153:  تاريخ فى  ،  -  6

   السيارات

   للدواجن الشروق مزرعه/  السمه اضاف: الى 23615 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105153:  تاريخ فى  ،  -  4

   العامه للمقاوالت الفيروز/ السمه اضاف: الى 61340 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105156:  تاريخ فى  ،  -  2

 العروسه لجهاز الهديل/  السمه  تعدلت: الى 04320 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105152:  تاريخ فى  ،  -  0

   الكهربائيه واالجهزه

 رضا/  الى التجارى االسم تعدل: الى 64500 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105152:  تاريخ فى  ،  -  15

   واالعالف الحبوب لتجاره رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 115 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رضوان -  الى التجارى االسم تعدل: الى 44161 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105150:  تاريخ فى  ،  -  11

   المنزليه االدوات لتجاره على

   والخدمات للتوريدات الفا/  السمه تعدلت: الى 60434 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105115:  تاريخ فى  ،  -  12

 للمقاوالت الصفاء/  الى السمه اضافه: الى 23644 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105113:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتوريدات العامه

   جمل محمود بسيونى رمضان: الى 44204 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105113:  تاريخ فى  ،  -  14

 لالستيراد النصر/  الى السمه تعدلت: الى 24224 برقم المقيدة الشركة اسم تعديلب التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  10

   الزراعيه والخدمات والتصدير

   نيو المدهش/  الى السمه تعدلت: الى 66412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105110:  تاريخ فى  ،  -  16

 العربيه الديار مكتب/  السمه اضاف: الى 23015 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105110:  تاريخ فى  ،  -  14

   العامه للمقاوالت

   نيو المدهش/  الى السمه تعدلت: الى 66412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105110:  تاريخ فى  ،  -  12

   موتورز كيان/  السمه اضافه: الى 25454 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105110:  تاريخ فى  ،  -  10

  االسراء مصنع/  الى السمه تعدلت: الى 62032 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105110:  تاريخ فى  ،  -  25

   االسماك وتجهيز وتغليف لتعبئه

   ساينس كيما/  السمه اضافه: الى 30001 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105116:  تاريخ فى  ،  -  21

 البقاله لتجاره العمده/  الى السمه اضافه: الى 44112 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  22

   الغذائيه المواد وتعبئه

 اليسرلالستيراد/  الى السمه تعدلت: الى 41135 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  23

   التجاريه والتوكيالت والتصدير

 للتصدير الحوى/  الى السمه تعدلت: الى 44654 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  24

   البتروليه للخدمات سيارات وتاجير

 وبيع لتجاره البدر/  الى السمه اضافه: الى 64132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  20

   غيارها وقطع وتروسيكالت موتوسيكالت

   سيارات لتجاره مكه/  السمه اضافه: الى 42152 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105114:  تاريخ فى  ،  -  26

 المغربى/  الى التجارى االسم تعدل: الى 22334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105110:  تاريخ فى  ،  -  24

   العامه للمقاوالت

   عامهال للمقاوالت اصول/  السمه اضافه: الى 44221 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105125:  تاريخ فى  ،  -  22

 للمقاوالت المتحده/  السمه اضاف: الى 62534 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105121:  تاريخ فى  ،  -  20

   العامه

 اندبيوتى هليث - السمه تعدلت: الى 42202 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  35

   الغير لدى والتصنيع التجميل لمستحضرات

   للتصدير رساله - السمه تعدلت: الى 60244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 116 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 احمد مكتب/  الى التجارى االسم تعدل: الى 44106 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  32

   للمقاوالت الشافعى محمد السيد محمد

 المردانى/  الى التجارى االسم تعدل: الى 65426 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  33

   للتصدير

 موتورز ورالمنص/ السمه اضاف: الى 23222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  34

   السيارات لتجاره

 للمستلزمات النيل/  السمه  تعدلت: الى 66322 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  30

   الطبيه

   التجاريه السمه الغاء/  الى تعدل: الى 02422 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  36

 المردانى/  الى التجارى االسم تعدل: الى 65426 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  34

   السيارات لتجاره

 لتبريد االمل مخزن/  السمه اضاف: الى 45040 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  32

   وتجارتها المجمده والدواجن لحوم

 للدواجن االمل مجزر/  السمه اضاف: الى 45040 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  30

   وتجارتها المجمده

 المردانى/  الى التجارى االسم تعدل: الى 65426 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  45

   للبقاله

 النتاج سيدس االهرام/  السمه اضاف: الى 25310 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105123:  تاريخ فى  ،  -  41

   الحشريه والمبيدات البذور وتجاره

   الحور/  السمه اضاف: الى 23630 برقم دةالمقي الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105123:  تاريخ فى  ،  -  42

 لمنتجات الفردوس/  السمه اضاف: الى 62220 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105123:  تاريخ فى  ،  -  43

   االلبان

 للفول الشيخ مطعم/  السمه اضاف: الى 24312 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105123:  تاريخ فى  ،  -  44

   والطعميه

   ابيورى اكوا/  الى السمه تعلت: الى 24321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  40

 Bio teram lab/  السمه تعلدت: الى 40044 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  46

   الب بيوتيرم

 الحرمين عوامر - السمه اضاف: الى 23422 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  44

   للرحالت

 للمقاوالت المتحده - السمه اضاف: الى 24454 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105122:  تاريخ فى  ،  -  42

   النشاط ذات فى توريداتوال العامه

 ابونواس مكتب - السمه اضاف: الى 21604 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  40

   العامه للمقاوالت

   الدكتور/  السمه تعدلت: الى 44243 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  05



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 117 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 للمستلزمات تك ميديكال/  السمه اضافه: الى 24362 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  01

   االدويه عدا فيما الطبيه والتجهيزات

   الدكتور/  الى السمه تعدلت: الى 44243 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  02

 لتجاره لى لى مس/  الى السمه تعدل: الى 41650 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25105135:  تاريخ فى  ،  -  03

   المالبس

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 64500   برقم    25105152:  تاريخ ،   داود رمضان منصور رمضان -  1

 64500   برقم    25105152:  تاريخ ،   داود رمضان منصور رمضان -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25105151 تاريخ وفى ،   62233:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها متولى يوسف الباهى زوبه   - 1

 الشركه فض تم بيال 2514 لسنه ب/  1226 برقم منتضا شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 118 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   25105152 تاريخ وفى ،   42122:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  عبدالعزيز محمد وشريكه عبدالعزيز محمد ايهاب   - 2

 الشركه فض تم 2512 لسنه د/1241 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   25105114 تاريخ وفى ،   25222:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه يوسف محمود حامد   - 3

 القاهره - الخامس التجمع - الشمالى التسعين شارع - بالزا بيزنس كايور مول الثالث الدور 353 الوحده الى  السجل نقل تم  السجل

 القاهره - اول الجديده

 شطب/محو تم   25105114 تاريخ وفى ،   25222:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الليثى احمد عبدالمجيد   - 4

 القاهره - الخامس التجمع - الشمالى التسعين شارع - بالزا بيزنس كايور مول الثالث الدور 353 الوحده الى  السجل نقل تم  السجل

 القاهره - اول الجديده

 شطب/محو تم   25105122 تاريخ وفى ،   34505:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه ابراهيم محمد محمود   - 0

 الشركه فض تم 2550 لسنه 2210 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل

 شطب/محو تم   25105122 تاريخ وفى ،   35400:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاة شعيشع ابو محمود رياض   - 6

 الشركه فض تم 2556 لسنه ا/205 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل

 شطب/محو تم   25105124 تاريخ وفى ،   24211:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاهم عاشور وماجد معتز   - 4

 الرئيسى عباس يوسف مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم  السجل

 شطب/محو تم   25105124 تاريخ وفى ،   24211:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكيه البراوى محمد احمد   - 2

 الرئيسى عباس يوسف مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم  السجل

   25105124 تاريخ وفى ،   24211:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتهم عاشور وماجد المعتز محمد - الى تعدل   - 0

 يوسف مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم  السجل شطب/محو تم

 الرئيسى عباس

 تم   25105124 تاريخ وفى ،   24211:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه البراوى محمد احمد - الى تعدل   - 15

 يوسف مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم  السجل شطب/محو

 الرئيسى عباس

 تم   25105131 تاريخ وفى ،   24560:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها ابراهيم المرسى الهنداوى سهير   - 11

 الشركه فض تم 2510 لسنة ب/602ب عليه مصدق تضامن شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 25105151،   تاريخ وفي 25204، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الشرقاوى المتولى موسى هشام -  1

  جنيه  4242550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 25105116،   تاريخ وفي 25210، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد بدير محمد سامى -  2

  جنيه  11545550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 25210، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام - الى تعدل -  3

  جنيه  11545550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 25105116،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 119 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 25105125،   تاريخ وفي 24540، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسانين عبدالوحد اسماعيل حسنى -  4

  جنيه  655550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 25105123،   تاريخ وفي 25264، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الجبرى محمد على عبدهللا محمد -  0

  جنيه  12514050555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 25105124،   تاريخ وفي 24211، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه البراوى محمد احمد -  6

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

,  المال رأس تعديل تم 25105124،   تاريخ وفي 24211، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم عاشور وماجد معتز -  4

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

 تم 25105124،   تاريخ وفي 24211، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتهم عاشور وماجد المعتز محمد - الى تعدل -  2

  جنيه  3555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 25105124،   تاريخ وفي 24211، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه البراوى محمد احمد - الى تعدل -  0

  جنيه  3555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 25105120،   تاريخ وفي 23504، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه موسى محمد محمد موسى -  15

  جنيه  2555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 25105131،   تاريخ وفي 46020، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها هللا فوز البسطويسى ثريا -  11

  جنيه  35550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تم 25105131،   تاريخ وفي 46020، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها جادو على جادو جالل تهانى - الى تعدل -  12

  جنيه  35550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 25105151 تاريخ وفي 62233    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها متولى يوسف الباهى زوبه -  1

 الشركه فض تم  ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 25105152 تاريخ وفي 42122    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، عبدالعزيز محمد وشريكه عبدالعزيز محمد ايهاب -  2

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 42421    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكه صالح احمد احمد على)  الجرارات غيار قطع لتجاره االيمان شركه -  3

 صبحى مصطفى - بملك  - الخطاب بن عمر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25105113 تاريخ وفي

 واخوته عبدالسالم

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 25222    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه يوسف محمود حامد -  4

 - الخامس التجمع - الشمالى التسعين شارع - بالزا بيزنس كايور مول الثالث الدور 353 الوحده الى  نقل تم ،:   الـتأشير وصف

 القاهره - اول الجديده القاهره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 120 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 25105114 تاريخ وفي 25222    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الليثى احمد عبدالمجيد -  0

 - الخامس التجمع - الشمالى التسعين شارع - بالزا بيزنس كايور مول الثالث الدور 353 الوحده الى  نقل تم ،:   الـتأشير وصف

 هرهالقا - اول الجديده القاهره

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 34505    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم محمد محمود -  6

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25105122 تاريخ وفي 35400    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة شعيشع ابو محمود رياض -  4

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف

 تم 25105124 تاريخ وفي 24211    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتهم عاشور وماجد المعتز محمد - الى تعدل -  2

 النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الرئيسى عباس يوسف مع

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24211    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه البراوى محمد احمد -  0

 يوسف مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم ،:   الـتأشير وصف

  الرئيسى عباس

,  العنوان تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24211    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهم عاشور وماجد معتز -  15

 يوسف مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم ،:   الـتأشير وصف

  الرئيسى عباس

 تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 24211    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه البراوى محمد احمد - الى تعدل -  11

 مع النصر طريق شارع  - 2 رقم بالعقار - االول بالدور151 شقه بعنوان القاهره الى المقر نقل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الرئيسى عباس يوسف

 تعديل تم 25105124 تاريخ وفي 31432    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، 5وشركاه الصردى محمد على على -  12

 دسوق طريق اول وعنوانه عجين من وطرية جافة حلويات مصنع بنشاط للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الصردى على على وعبدالمنعم الصردى على على محمد/بملك كفرالشيخ

 تم 25105124 تاريخ وفي 31432    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، 5وشركاه الصردى على على محمد/  الى تعدل -  13

 دسوق طريق اول وعنوانه عجين من وطرية جافة حلويات مصنع بنشاط للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 الصردى على على وعبدالمنعم الصردى على على محمد/بملك كفرالشيخ

 العنوان تعديل تم 25105120 تاريخ وفي 23504    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه موسى محمد محمد موسى -  14

  الشراكى رياض محمد تامر - بملك ب/ أ 20 رقم عقار - القانونيين تقسيم - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 25105131 تاريخ وفي 24560    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها ابراهيم المرسى الهنداوى سهير -  10

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اراضى واستصالح العقارى والتسويق العامه المقاوالت - الى عدلت  بسيطة توصية ، وشريكه على يوسف على ياسر -  1

 التى للقوانين طبقا 6 المجموعه من 36 والفقره 10 المجموعه عدا فيما والتصدير السمكى واالستزراع النشاط ذات فى والتوريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 121 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 النشاط تعديل تم25105114 تاريخ وفي 46450   برقم قيدها سبق  ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه عليها تنص

 بسيطة توصية:  التأشير وصف, 

 واالستثمار الصحراويه االراضى وتنميه واستزراع استصالح/  الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه احمد بدير محمد سامى -  2

,  النشاط تعديل تم25105116 تاريخ وفي 25210   برقم قيدها سبق  ، والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 االراضى وتنميه واستزراع استصالح/  الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام - الى تعدل -  3

 تاريخ وفي 25210   برقم قيدها سبق  ، جنىوالدا الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى واالستثمار الصحراويه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105116

 فى والتوريدات الكهربائيه االجهزه وتجاره التصدير - الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكه حسانين عبدالوحد اسماعيل حسنى -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25105125 تاريخ وفي 24540   برقم قيدها سبق  ، النشاط ذات

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم25105112 تاريخ وفي 44246   برقم قيدها سبق ، وشركاه خليفه على حسين على -  1

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خليفه على حسين على: الى 44246 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105112:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 يوسف محمود حامد: الى 25222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105114:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه

 حسام - الى تعدل: الى 25210 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105116:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه يونس على عبدالسالم عبدالفتاح

 البراوى محمد احمد: الى 24211 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25105124:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 122 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 جالل تهانى - الى تعدل: الى 46020 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25105131:  تاريخ فى  ،  -  0

 وشريكها جادو على جادو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    25105153:  تاريخ ، االداره ومن الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  شحاته عبدالعزيز ابراهيم محمد -  1

44202 

   برقم    25105153:  تاريخ ، االداره ومن الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  شحاته عبدالعزيز ابراهيم محمد -  2

44202 

 معها تتعامل التى الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  خليفه على حسين على -  3

 44246   برقم    25105112:  تاريخ ، الشركه

   برقم    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  4

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  0

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  6

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  4

25222 

    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  2

 25222   برقم

    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  0

 25222   برقم

   برقم    25105114:  تاريخ ، ارتهاواد اشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  15

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، وادارتها اشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  11

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  12

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  13

25222 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 123 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  14

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  10

25222 

    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  16

 25222   برقم

    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  14

 25222   برقم

   برقم    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  12

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، موصى شريك خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  10

25222 

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  25

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  21

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  22

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  23

   برقم    25105114:  تاريخ ، ممنض شريك  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  24

25222 

   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  20

25222 

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  26

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، منضم شريك  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  24

 الشركه غرض لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  22

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، الشركه مصلحه مصلحه يحقق بما

 الشركه غرض لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  سليمان يوسف محمود حامد -  20

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، الشركه مصلحه مصلحه يحقق بما

 الشركه غرض لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  35

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، الشركه مصلحه مصلحه يحقق بما

 الشركه غرض لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  سيد مخمير عبدالقادر شريف -  31

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، الشركه مصلحه مصلحه يحقق بما

 لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  32

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، الشركه مصلحه مصلحه يحقق بما الشركه غرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 124 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  الليثى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد -  33

 25222   برقم    25105114:  تاريخ ، الشركه مصلحه مصلحه يحقق بما الشركه غرض

 غرض لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  حامد العزيز عبد توفيق محمد -  34
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  404

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  402

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، هالشرك من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  400

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  465

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  461

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  462

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  463

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  464

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  460

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  466

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  464

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  462

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  460

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  445

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  441

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  442

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  443

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  444
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  440

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  446

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  444

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  442

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  440

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  425

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  421

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  422

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  ةبسيط توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  423

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  424

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  420

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  426

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  424

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  422

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  420

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  سيون على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  405

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  401

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  402

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  403

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  404

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  400

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  406

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  404

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  402
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  400

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  055

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  051

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  052

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  053

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و رمدي  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  054

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  050

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  056

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  054

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  052

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  050

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  015

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  منمتضا شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  011

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  012

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  013

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  014

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  010

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  016

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  014

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  012

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  010

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  025

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد يمابراه احمد -  021

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  022

25210 
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   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  023

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  024

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  020

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  026

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  024

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  022

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  020

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  035

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  031

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  032

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  033

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  034

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  030

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  036

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  034

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  032

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  030

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  045

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  041

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  042

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  043

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  044
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  040

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  046

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  044

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  042

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  040

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  005

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  001

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  002

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  003

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  004

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  000

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  006

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  004

   رقمب    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  002

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  000

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  065

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  061

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  062

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  063

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  064

 25210   مبرق    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  060

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  066

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  064

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  062



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 146 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  060

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  045

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  041

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  042

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  043

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  044

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  040

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  046

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  044

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  042

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  040

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  025

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  021

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  022

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  023

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  024

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  020

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  026

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  024

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  022

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه نم خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  020

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  005

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  001

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  002

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم احمد -  003



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 147 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  004

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالحميد عبدالجواد السيد ماجد -  000

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  006

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالقادر سالم محمد احمد -  004

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  002

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  000

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  655

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  651

   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  652

25210 

   برقم    25105116:  تاريخ ، هالشرك من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  653

25210 

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  654

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يونس احمد عبدالواحد احمد -  650

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  656

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  654

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  652

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  650

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  615

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  611

 الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  612

 فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع الحسابات

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها الشركه

 الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح حسام -  613

 فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع الحسابات

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 148 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  614

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع رفوالص وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  يوسف ابراهيم اسماعيل ابراهيم -  610

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  616

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد ابراهيم محمد -  614

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  612

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها يكاتالش على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  حموده حسن محمد عمر -  610

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  625

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد مصطفى ابوالغيط مها -  621

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  622

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات هكاف ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد بدير محمد سامى -  623

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 149 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  624

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  على محمد احمد عبدالواحد -  620

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  626

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس محمد احمد فايز احمد -  624

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على التوقيعو والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 150 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  634

 فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع الحسابات

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها الشركه

 الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  يونس على عبدالسالم عبدالفتاح شيماء -  630

 فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع الحسابات

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير ويضاوتف توكيل وحق ولصالحها الشركه

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  636

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  فرج السيد شحاته هناء -  634

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 الشركه باسم والشراء البيع دعقو على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد عبدالفتاح  ممدوح صبرين -  630

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه
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 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات لىع والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  على مرسى احمد السيد -  643

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 151 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  644

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد عبدربه عبدالفتاح حامد -  640

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  646

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها

 كافه امام الشركه باسم والتعامل والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  ابوشهبه يوسف ماجد مى -  644

 الحسابات فتح من البنوك جميع مع التعامل وحق واالفراد والخاصه العامه المؤسسات وكافه حكوميه والغير الحكوميه الجهات

 الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الصفقات كافه ابرام وحق وصرفها الشيكات على والتوقيع والصرف وااليداع

 25210   برقم    25105116:  تاريخ ، الشركه كاللصالح كر<ما اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل وحق ولصالحها
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   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  حامد ابوالفتوح عبدالفتاح السيد -  404

25264 

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  غالى سالم فتحى مصطفى محمد -  402

25264 

 25264   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  عابد السيد ابراهيم ايمان -  400

 25264   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عابد السيد ابراهيم ابراهيم -  465

 25264   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  غالى محمد غالى وحيد -  461

 25264   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  فنون ابراهيم خضر وحيد -  462

 25264   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  حفور على عبدالفتاح محمد -  463

   برقم    25105123:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  الزيادى حسن عبدهللا عبدالسالم ياسمين -  464

25264 

 بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  460

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 156 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  466

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ،

 بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  464

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ،

 بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  462

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ،

:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  وىالبرا احمد مصطفى محمد احمد -  460

 24211   برقم    25105124

:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  445

 24211   برقم    25105124

:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  441

 24211   برقم    25105124

:  تاريخ ، بالعقد مذكور موصى شريك خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  442

 24211   برقم    25105124

 االداره حق وحده له اصبح منضم  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  443

 السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع امام وذلك والتوقيع

 البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه الخارجيه ووزراه والسياحه

 حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار وحق والمصارف

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير وتفويض توكيل

 االداره حق وحده له اصبح منضم  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور دالسي محب المعتز محمد -  444

 السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع امام وذلك والتوقيع

 البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه الخارجيه ووزراه والسياحه

 حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار وحق والمصارف

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير وتفويض توكيل

 االداره حق وحده له اصبح منضم  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  440

 السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع امام وذلك والتوقيع

 البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه الخارجيه ووزراه والسياحه

 حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار وحق والمصارف

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير وتفويض توكيل

 االداره حق وحده له اصبح منضم  بالعقد مذكور موصى شريك خروج  بسيطة توصية  عاشور السيد محب المعتز محمد -  446

 السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع امام وذلك والتوقيع

 البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها خاصهو الخارجيه ووزراه والسياحه

 حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار وحق والمصارف

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير وتفويض توكيل

 امام وذلك والتوقيع االداره حق وحده له اصبح منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  444

 ووزراه والسياحه السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع

 وحق والمصارف البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه الخارجيه

 وتفويض توكيل حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 157 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 امام وذلك والتوقيع االداره حق وحده له اصبح منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  442

 ووزراه والسياحه السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع

 وحق والمصارف البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه لخارجيها

 وتفويض توكيل حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير

 امام وذلك والتوقيع االداره حق وحده له اصبح منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  440

 ووزراه والسياحه السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع

 وحق والمصارف البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه الخارجيه

 وتفويض توكيل حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار

 24211   برقم    25105124:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير

 امام وذلك والتوقيع االداره حق وحده له اصبح منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البراوى احمد مصطفى محمد احمد -  425

 ووزراه والسياحه السفر ووكاالت شركات وغرفه السياحه وزراه وخاصه الغير وامام والخاصه والعامه الحكوميه الجهات جميع

 وحق والمصارف البنوك جميع امام البنكيه المعامالت كافه واجراء وااليداع بالسحب والتوقيع ومكاتبها قنصلياتها وخاصه الخارجيه

 وتفويض توكيل حق وله المرور وادراات العقارى الشهر امام والتوقيع الشركه اصول من البنوك من الضمان خطابات استصدار

 24211   برقم    25105124:  اريخت ، ماذكر اوبعض كل فى الغير

    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  421

 00410   برقم

    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  422

 00410   برقم

   برقم    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  423

00410 

   برقم    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  424

00410 

    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  420

 00410   برقم

    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  426

 00410   برقم

   برقم    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  424

00410 

   برقم    25105122:  تاريخ ، لوفاته الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  422

00410 

 كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  موصى شريك  منتضا شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  420

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه الجهات

 كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  405

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه الجهات

 الجهات كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  401

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 158 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الجهات كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  402

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه

 كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  403

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه الجهات

 كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  404

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه الجهات

 الجهات كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  سماعيلا ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  400

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه

 الجهات كافه امام والتوقيع االداره حق وحدها لها منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  406

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، االختصاصات بنفس الحكوميه

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  404

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  402

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  400

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  255

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  251

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  252

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  253

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  254

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  250

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمد -  256

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  254

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم رمضان الغفار عبد رضا -  252

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  250

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  تضامن شركة  قاسم رمضان عبدالغفار رضا محمود -  215

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابوشعيشع عبدالفتاح عزه -  211
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    25105120:  تاريخ ، االداره ومن الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  تراب ابراهيم السيد محمد حسام -  213

 23504   برقم

   برقم    25105120:  تاريخ ، االداره ومن الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى محمد احمد محمد -  214

23504 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 159 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    25105120:  تاريخ ، االداره ومن الشركه من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى محمد محمد موسى -  210

23504 

 23504   برقم    25105120:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  تراب ابراهيم السيد محمد حسام -  216
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 23504   برقم    25105120:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى محمد محمد موسى -  212

 االقتراض حق لهما ويكون اومنفردين مجتمعين للشريكن  شريك و مدير  تضامن شركة  تراب ابراهيم السيد محمد حسام -  210

 الغير توكيل فى الحق ولهما واالفراد والشركات والبنوك والرسميه الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق ولهم والرهن

 23504   برقم    25105120:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى

 والرهن االقتراض حق لهما ويكون اومنفردين مجتمعين للشريكن  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى محمد احمد محمد -  225

 كل فى الغير توكيل فى الحق ولهما واالفراد والشركات والبنوك والرسميه الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق ولهم

 23504   برقم    25105120:  تاريخ ، ماذكر اوبعض

 االقتراض حق لهما ويكون اومنفردين مجتمعين للشريكن  شريك و مدير  تضامن شركة  موسى محمد محمد موسى -  221

 الغير توكيل فى الحق ولهما واالفراد والشركات والبنوك والرسميه الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق ولهم والرهن

 23504   برقم    25105120:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى

 مجتمعين الثالثه للشركاء والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  222

 الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حق ولهم اومنفردين

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه االعمال وقطاع

 سيارات بيع فى الحق لهم البنوك مع التعامل صور وكافه واالقتراض والرهن الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 66401   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركه واصول

 مجتمعين الثالثه للشركاء والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  223

 الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حق ولهم اومنفردين

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه االعمال وقطاع

 سيارات بيع فى الحق لهم البنوك مع التعامل صور وكافه واالقتراض والرهن الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 66401   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركه واصول

 مجتمعين الثالثه للشركاء والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  224

 الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه لغيروا الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حق ولهم اومنفردين

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه االعمال وقطاع

 سيارات بيع فى الحق لهم البنوك مع التعامل صور وكافه واالقتراض والرهن الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 66401   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركه واصول

 مجتمعين الثالثه للشركاء والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  220

 الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حق ولهم اومنفردين

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافه االعمال وقطاع

 سيارات بيع فى الحق لهم البنوك مع التعامل صور وكافه واالقتراض والرهن الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 66401   برقم    25105131:  تاريخ ، الشركه واصول

   برقم    25105131:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  هللا فوز السيد بسطويسى ثريا -  226
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   برقم    25105131:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  هللا فوز السيد بسطويسى ثريا -  224
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 160 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    25105131:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  جادو على جادو جالل تهانى -  222
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   برقم    25105131:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  جادو على جادو جالل تهانى -  220
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 46020   برقم    25105131:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  هللا فوز السيد بسطويسى ثريا -  235

 46020   برقم    25105131:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  هللا فوز السيد بسطويسى ثريا -  231

 46020   برقم    25105131:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  جادو على جادو جالل تهانى -  232

 46020   برقم    25105131:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  جادو على جادو جالل تهانى -  233
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 05402   برقم    25105151:  تاريخ ، 2  2510/4/16 حتى سارى  سالمه ابراهيم بسيونى درغام -  1

 43422   برقم    25105151:  تاريخ ، 4  2525/1/10 حتى سارى  السيد سليمان السيد كامل رمضان -  2

 61110   برقم    25105151:  تاريخ ، 10  2525/3/23 حتى سارى  بهنسى سليمان محمد ابراهيم محمد -  3

 02023   برقم    25105151:  تاريخ ، 30  2524/1/24 حتى سارى  الفقى عبدالمولى حميده السيد -  4
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 161 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 41644   برقم    25105151:  تاريخ ، 0  2514/2/15 حتى سارى  خليل خليل عبدالمنعم عبداللطيف -  15

 41644   برقم    25105151:  تاريخ ، 6  2510/2/15 حتى سارى  خليل خليل عبدالمنعم عبداللطيف -  11

 41644   برقم    25105151:  تاريخ ، 4  2524/2/15 حتى سارى  خليل خليل عبدالمنعم عبداللطيف -  12

 60633   برقم    25105151:  تاريخ ، 1  2522/6/0 حتى سارى  مرسال عزب السيد صباح -  13

 44242   برقم    25105151:  تاريخ ، 26  2512/  0/  3 حتى سارى  اسماعيل الرحيم عبد صبرى صبحى حنان -  14

 44242   برقم    25105151:  تاريخ ، 24  2514/  0/  3 حتى سارى  اسماعيل الرحيم عبد صبرى صبحى حنان -  10

 44242   برقم    25105151:  تاريخ ، 22  2522/  0/  3 حتى سارى  اسماعيل الرحيم عبد صبرى صبحى حنان -  16

 64022   برقم    25105152:  تاريخ ، 42  2523/  6/  20 حتى سارى  زايد ابراهيم عبدالصمد رمضان -  14

 02324   برقم    25105152:  تاريخ ، 06  2523/0/24 حتى سارى  احمد سيد منصور احمد محمد -  12

 06112   برقم    25105152:  تاريخ ، 00  2514/615 حتى سارى  قنديل العال عبد فتحى تزمع -  10

 06112   برقم    25105152:  تاريخ ، 65  2522/6/15 حتى سارى  قنديل العال عبد فتحى معتز -  25

 62620   برقم    25105153:  تاريخ ، 110  2523/11/10 حتى سارى  شلبى مندور سعد محمد جمال ابتسام -  21

 30244   برقم    25105153:  تاريخ ، 124  2554/0/13 حتى سارى  الجمل حسن محمود بسيونى -  22

 30244   برقم    25105153:  تاريخ ، 120  2512/0/13 حتى سارى  الجمل حسن محمود بسيونى -  23

 30244   برقم    25105153:  تاريخ ، 126  2514/0/13 حتى سارى  الجمل حسن محمود بسيونى -  24

 30244   برقم    25105153:  تاريخ ، 124  2522/0/13 حتى سارى  الجمل حسن محمود بسيونى -  20

 62010   برقم    25105153:  تاريخ ، 154  2524/1/2 حتى سارى  جادهللا مسعود ابراهيم محمد -  26

 41435   برقم    25105153:  تاريخ ، 05  2510/  2/  22 حتى سارى  ابوزيد اسماعيل غانم كمال سعد -  24

 41435   برقم    25105153:  تاريخ ، 01  2524/  2/  22 حتى سارى  ابوزيد اسماعيل غانم كمال سعد -  22

   برقم    25105153:  تاريخ ، 132  2525/  2/  12 حتى سارى  محارب على احمد الشربينى عبدالحميد/  الى تعدل -  20
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 31460   برقم    25105153:  تاريخ ، 132  2525/  2/  12 حتى سارى  محارب احمد الشربينى عبدالحميد -  35

 43330   برقم    25105153:  تاريخ ، 155  2510/12/14 حتى سارى  الجوهرى عبدالغنى ابوالمعاطى الدين صالح -  31

 65540   برقم    25105153:  تاريخ ، 26  2510/2/20 حتى سارى  زايد الدين سعد سالم ظريفه -  32

 02000   برقم    25105153:  تاريخ ، 20  2524/1/20 حتى سارى  رزق احمد صالح محمد احمد -  33

 64604   برقم    25105153:  تاريخ ، 121  2521/  12/  24 حتى سارى  راضى حسن راضى محمد سامح -  34

 64014   برقم    25105153:  تاريخ ، 03  2523/  6/  25 حتى سارى  عبدهللا غيط ميدهح سامح -  30

 40424   برقم    25105153:  تاريخ ، 152  2523/12/2 حتى سارى  ابراهيم محمد حمزه هيبه -  36
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 162 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 34224   برقم    25105156:  تاريخ ، 144  2556/11/1 حتى سارى  عاشور على محمد رضا -  34

 34224   برقم    25105156:  تاريخ ، 142  2511/151/1 حتى سارى  عاشور على محمد رضا -  32

 34224   برقم    25105156:  تاريخ ، 140  2516/11/1 حتى سارى  عاشور على محمد رضا -  30

 34224   برقم    25105156:  تاريخ ، 105  2521/11/1 حتى سارى  عاشور على محمد رضا -  45

 61250   برقم    25105156:  تاريخ ، 101  2525/  2/ 1 حتى سارى  الصباغ عبدالمجيد محمد محمد وائل -  41

 60222   برقم    25105156:  تاريخ ، 166  2522/2/0 حتى سارى  سليمان عبدالغفار يوسف خالد -  42

 66020   برقم    25105156:  تاريخ ، 102  2522/12/4 حتى سارى  بدوى احمد محمد خالد -  43
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 02414   برقم    25105156:  تاريخ ، 162  2525/0/2 حتى سارى  على محمد صبحى فاتن -  46

 32064   برقم    25105156:  تاريخ ، 104  2554/4/12 حتى سارى  سلطان خليفة رياض مخلوف فزاع -  44

 32064   برقم    25105156:  تاريخ ، 102  2512/4/13 حتى سارى  سلطان خليفة رياض مخلوف فزاع -  42

 32064   برقم    25105156:  تاريخ ، 100  2514/4/13 حتى سارى  سلطان خليفة رياض مخلوف فزاع -  40

 32064   برقم    25105156:  تاريخ ، 165  2522/4/13 حتى سارى  سلطان خليفة رياض مخلوف فزاع -  05

 03353   برقم    25105152:  تاريخ ، 224  2521/1/14 حتى سارى  الشافعى الحميد عبد عزت احمد -  01

 20441   برقم    25105152:  تاريخ ، 244  2552/  15/  3 حتى سارى  على حسن مرع -  02

 20441   برقم    25105152:  تاريخ ، 242  2513/  15/  3 حتى سارى  على حسن عمر -  03

 66323   برقم    25105152:  تاريخ ، 244  2522/15/16 حتى سارى  عميره عبدالمحسن عبدالمحسن اسعد -  04

 63454   برقم    25105152:  تاريخ ، 210  2521/4/10 حتى سارى  رخا حامد ابراهيم يوسف -  00

 45606   برقم    25105152:  تاريخ ، 232  2523/2/14 حتى سارى  احمد ابراهيم احمد السيد -  06

 40646   برقم    25105152:  تاريخ ، 226  2523/11/4 حتى سارى  شلبى المرسى عباس عبدالعزيز عاطف -  04

 64500   برقم    25105152:  تاريخ ، 254  2523/2/25 حتى سارى  رمضان منصور رمضان رضا -  02

:  تاريخ ، 254  2523/2/25 حتى سارى  واالعالف الحبوب لتجاره رمضان رضا/  الى التجارى االسم تعدل -  00
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 64104   برقم    25105150:  تاريخ ، 222  2521/0/24 حتى سارى  حسين عبدهللا حسن السعيد -  41

 65404   برقم    25105150:  تاريخ ، 240  2510/12/2 حتى سارى  القرضاوى السيد عطيه بسيونى اسامه -  42

 46052   برقم    25105150:  تاريخ ، 200  2521/2/12 حتى سارى  بقطر جرجس عوض ممدوح ميشيل -  43

 36403   برقم    25105150:  تاريخ ، 224  2550/11/2 حتى سارى  الدميرى احمد سيد ابراهيم محمود -  44

 36403   برقم    25105150:  تاريخ ، 222  2515/11/2 حتى سارى  الدميرى احمد سيد ابراهيم محمود -  40
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 40516   برقم    25105121:  تاريخ ، 621  2523/6/2 حتى سارى  عبدالعاطى محمد حسن محمد -  143

 60240   برقم    25105121:  تاريخ ، 641  2522/  2/  2 حتى سارى  محمد ابوزيد البيلى حسن -  144
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 34046   برقم    25105121:  اريخت ، 605  2516/  0/  0 حتى سارى  فرج محمد  البيومى جمال -  121
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 06414   برقم    25105121:  تاريخ ، 601  2514/11/10 حتى سارى  عمارة رزق محمد محمد ياسر -  126

 06414   برقم    25105121:  تاريخ ، 602  2522/11/10 حتى سارى  عمارة رزق محمد محمد ياسر -  124

 03404   برقم    25105121:  تاريخ ، 604  2516/  2/  22 حتى سارى  احمد عبدالواحد حسن محمد -  122
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 26620   برقم    25105152:  تاريخ ، 64  2516/3/26 حتى سارى  وشريكته زايد هللا عوض وجدى/ الى تعدلت -  21

 26620   برقم    25105152:  تاريخ ، 60  2521/3/26 حتى سارى  وشريكته زايد هللا عوض وجدى/ الى تعدلت -  22

 26620   برقم    25105152:  تاريخ ، 60  2521/3/26 حتى سارى  وشريكته زايد هللا عوض وجدى/ الى تعدلت -  23

 26620   برقم    25105152:  تاريخ ، 60  2521/3/26 حتى سارى  وشريكته زايد هللا عوض وجدى/ الى تعدلت -  24

 02123   برقم    25105156:  تاريخ ، 163  2523/2/14 حتى سارى  وشركاه محمد حموده سليمان -  20

 02123   برقم    25105156:  تاريخ ، 163  2523/2/14 حتى سارى  وشركاها محمد حموده سليمان دعاء/  الى تعدل -  26

   برقم    25105156:  تاريخ ، 163  2523/2/14 حتى سارى  وشركاه على محمد حموده عطيه/ليصبح الشركه اسم تعدل -  24

02123 

 24563   برقم    25105152:  تاريخ ، 230  2521/2/23 حتى سارى  وشركاها اليمني ابراهيم وزيره -  22

 60553   برقم    25105115:  تاريخ ، 304  2522/2/21 حتى سارى  وشركاه عبدالكريم محمد سعد سعد اسامه -  20

 00242   برقم    25105113:  تاريخ ، 322  2522/  1/  14 حتى سارى  شركاه و سالم حسين محمد -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 173 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 40225   برقم    25105114:  تاريخ ، 400  2521/  4/  24 حتى سارى  وشركاه سليم ابوزيد ابراهيم حامد -  31

 05152   برقم    25105110:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  وشريكه يوسف محمود محمد عصام -  32

 05152   برقم    25105110:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  وشريكه يوسف محمود محمد عصام -  33

   برقم    25105110:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  وشركاه يوسف محمود محمد عصام/الى تعدل -  34

05152 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  وشركاه يوسف محمود محمد عصام/الى تعدل -  30

05152 

:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  نجم ابو يوسف سعد يوسف وشريكه يوسف محمود محمد عصام/  الى تعدل -  36

 05152   برقم    25105110

:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  نجم ابو يوسف سعد يوسف وشريكه يوسف محمود محمد عصام/  الى تعدل -  34

 05152   برقم    25105110

   برقم    25105110:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  وشريكه يوسف محمود محمد عصام/الى تعدل -  32

05152 

   برقم    25105110:  تاريخ ، 442  2524/  2/  15 حتى سارى  وشريكه يوسف محمود محمد عصام/الى تعدل -  30

05152 

 41241   برقم    25105121:  تاريخ ، 605  2523/12/4 حتى سارى  وشريكها الصعيدى ابراهيم احمد روحيه -  45

 34505   برقم    25105122:  تاريخ ، 416  2523/0/12 حتى سارى  وشركاه ابراهيم محمد محمود -  41

 30434   برقم    25105122:  تاريخ ، 440  2522/11/1 حتى سارى  وشركاه متولي ابراهيم عدلي -  42

 30434   برقم    25105122:  تاريخ ، 440  2522/11/1 حتى سارى  وشركاه سعد فتوح عبدالحميد سعد/الى تعدل -  43

    25105122:  تاريخ ، 440  2522/11/1 حتى سارى  وشركائهم ابراهيم عدلى ومحمد فتوح عبدالحميد سعد - الى تعديل -  44

 30434   برقم

 60166   برقم    25105122:  تاريخ ، 424  2524/2/11 حتى سارى  وشريكه احمد محمد عزت احمد عزت -  40

 36043   برقم    25105124:  تاريخ ، 241  2516/4/15 حتى سارى  وشركاها  الزينى محمد الناس ست -  46

 36043   برقم    25105124:  تاريخ ، 242  2521/4/15 حتى سارى  وشركاها  الزينى محمد الناس ست -  44

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، 200  2522/2/15 حتى سارى  وشركاه رمضان عبدالغفار رضا - الى تعدل -  42

 00410   برقم    25105122:  تاريخ ، 200  2522/2/15 حتى سارى  وشركاة رمضان مصطفى الهادى عبد صالح -  40

 حتى سارى  والتصدير لالستيراد العامه اوالتللمق(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  05

 62623   برقم    25105135:  تاريخ ، 1532  2523/  11/  25

 حتى سارى  والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  01

 62623   برقم    25105135:  تاريخ ، 1532  2523/  11/  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 174 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أومنه بالنقل أو النسخ  ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  02

 62623   برقم    25105135:  تاريخ ، 1532  2523/  11/  25 حتى سارى  والتصدير

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  03

 62623   برقم    25105135:  تاريخ ، 1532  2523/  11/  25 حتى سارى  والتصدير

 26553   برقم    25105131:  تاريخ ، 1520  2525/  4/  20 حتى سارى  وشريكه شندى دويدار فوزى -  04

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 34016   برقم    25105121:  تاريخ ، وجزئيا كليا الرهن شطب  بسيونى مصطفى فاطمه -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


