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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جزاره محل عن 85160 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى عمر السعيد عصام -  1

 البحيرى عمر السعيد - بملك غازى سيدى:  بجهة ،

 تجاره عن 85140 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد محمد مصطفى محمد خالد -  2

 محمد زيدان ممدوح - بملك الشهابيه قريه - البرلس - بلطيم:  بجهة ، صحيه ادوات

 سوبر عن 85176 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ محمد محمد احمد ايهاب -  3

 الشيخ محمد محمد احمد روهم - بملك القديمه السينما شارع - البرلس - بلطيم:  بجهة ،(  بقاله)  ماكت

 معرض عن 84926 برقم 20190303 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دره محمد زيدان محمود احمد -  4

 دره محمد زيدان محمود - بملك متبول قريه:  بجهة ، ثقيله معدات

 عن 84941 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مبارك عبدالمنصف امبارك -  5

 محمد احمد عثمان نوره - بملك 4 تقسيم - الزقازيق شارع:  بجهة ، كهربائيه واجهزه تكييف اجهزه تجاره

 قاعه عن 84950 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االزميرلى محمد عبدالمنعم محمد -  6

 االزميرلى على محمد عبدالغنى - بملك افندى عمر بجوار الجيش شارع 6:  بجهة ، لذلك لالزمه التراخيص استصدار بعد مناسبات

 مالبس تجاره عن 85151 برقم 20190317 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاويش احمد السيد محمود -  7

 الهنداوى على محمد هشام - بملك اباظه مسجد امام - الجمهوريه شارع/  الهنداوى برج:  بجهة ، العسكريه عدا فيما مستعمله

 عن 84935 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيان عبدالعال احمد مسعد عمرو -  8

 زيان عبدالعال احمد مسعد احمد - بملك البرلس - البحريه حى - بلطيم:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت اعالف اضافات

 84969 برقم 20190305 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرموطى جالل محمد امين محمد مصطفى -  9

 القرموطى جالل محمد امين محمد مصطفى - بملك الجيش شارع - االوقاف - النور برج:  بجهة ، محمول اكسسوار بيع عن

 معرض عن 84973 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى صالح صالح محمد مسعد -  10

 حمامو محمد حمزه السيد حامد - بملك البرلس - الغربى الموقف بجوار - بلطيم:  بجهة ، سيارات تاجير

 تجاره عن 84976 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الششتاوى السيد الششتاوى السيد -  11

 احمد الششتاوى السيد الششتاوى - بملك الشراقوه 40 قريه:  بجهة ، بناء مواد

 تجاره عن 85025 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد ابوالعز حسن عبدالحليم -  12

 مندور محمد دمحم - بملك ابشان الحامول طريق:  بجهة ، السيراميك

 مكتب عن 85211 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طلب سعيد جمال مديحه -  13

 مالبس وتوريد المحارق وصيانه وانشاء المستشفيات اجهزه صيانه - االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات)  وتوريدات عامه مقاوالت

 ومستلزماتها التصوير االت- االنترنت خدمات عدا فيما كمبيوتر واجهزه مكتب واثاث مفروشات - العسكريه المالبس عدا فيما

 غذائيه ومواد ومستلزماتها االنذار واجهزه الالسلكيه الكاميرات عدا فيما المراقبه كاميرات ومستلزمات كتابيه ومستلزمات

 سيارات غيار وقطع كاوتش وتوريد للمبانى تكميليه واعمال وتشطيبات ومعمار ومستلزماتها بناء ومواد زراعيه وحاصالت

 احمد محمد على - بملك الصوالحه شارع - القنطره:  بجهة ،(  وزيوت وصيانتها

 حظيره عن 85216 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمود احمد ياسر -  14

 محمود محمود احمد - بملك ابوسكين تفتيش:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه اناث تربيه
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 حظيره عن 85204 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود احمد بسيونى احمد -  15

 حسين محمد محمد هذاع - بملك 49 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 عن 84988 برقم 20190306 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى زكى محمد سعد محمد ياسر -  16

 محمد طاهر محمود - بملك الماليه شارع - البرلس - بلطيم:  بجهة ، منزليه ادوات بيع معرض

 ايس بيع عن 85030 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوربجى حسن البشير حسن -  17

 الرفاعى جبر السيد زكى مها - بملك الجيش شارع 16:  بجهة ، كريم

 حظيره عن 85043 برقم 20190310 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس حسين لطفى ياسر -  18

 خميس حسين لطفى - بملك الجديه 47 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 تجاره عن 85047 برقم 20190310 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليمى عليمى عبدالباسط حمدى -  19

 عثمان عبدالفتاح محمد عثمان - بملك الرى مساكن 5 رقم العقار:  بجهة ، العطور

 مقاوالت مكتب عن 85050 برقم 20190311 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيمى زياد االء -  20

 مراد ابراهيم محمود محمود - بملك البرلس - مبارك الشيخ - بلطيم:  بجهة ، عامه

 فول مطعم عن 85074 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى محمد محمد السيد -  21

 متولى احمد ابراهيم جميل عمرو - بملك الثوره شارع 2:  بجهة ، وفالفل

 مكتب عن 85057 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيار عبدالحميد محمود احمد -  22

 الجيار عبدالحميد محمود محمد - بملك البنا قريه:  بجهة ، متكامله عامه مقاوالت

 بالى عن 85165 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص عبدالغفار رشاد السيد -  23

 النادى شارع - الكبرى المنشاه:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما بارده ومشروبات ستيشن

 القصاص عبدالغفار رشاد ياسر - بملك والمدارس

 تربيه حظيره عن 85179 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى على احمد والء -  24

 عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد - بملك الشرقى الكفر:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 تجاره عن 85181 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد محمد سعد احمد -  25

 سالم احمد محمد عرفه - بملك عبدالمطلب قريه:  بجهة ، زراعيه واسمده مبيدات

 حظيره عن 84948 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر المرسى حمدى امل -  26

 عطيه ابراهيم محمود على - بملك العرب حامول:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 عن 84983 برقم 20190305 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان محمد عبدالدايم محمد احمد -  27

 اسماعيل مختار احمد - بملك الدوله قضايا هيئه تقسيم:  بجهة ، حديديه ومبانى اساسات واصالح وانشاء هدم عامه مقاوالت مكتب

 البرهامى

 فراكه عن 85154 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان خميس يونس حمدى -  28

 سليمان خميس عبدالفتاح بسيونى - بملك المالحه قريه:  بجهة ، ارز

 حظيره عن 85199 برقم 20190320 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مصطفى محمود محمد -  29

 محمد محمد السيد ثناء - بملك الحجر كوم:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 عن 84930 برقم 20190303 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز محمد على السيد محمد احمد -  30

 القزاز محمد على السيد ابراهيم - بملك الحالفى قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 ، بقاله تجاره عن 84972 برقم 20190305 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشالى احمد حامد طارق -  31

 مشالى احمد حامد - بملك الناصريه:  بجهة
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 مكتب عن 84977 برقم 20190305 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابوزيد حمدى شكرى -  32

 بركات ابراهيم احمد محمد - بملك الثمانين:  بجهة ، عامه مقاوالت

 لبيع مخزن عن 84956 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن الدسوقى بدر -  33

 عبدهللا شعبان نجاح - بملك المنشى كفر:  بجهة ، الغذائيه المواد وتزيع

 مطعم عن 85019 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل خضر متولى احمد -  34

 عماره على عبدالعظيم السعيد/  بملك الجمهوريه شارع امتداد:  بجهة ، ماكوالت وتقديم

 مكتب عن 85023 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى احمد حماده روىم -  35

 امبابى محمد على محمد - بملك ابوبدوى:  بجهة ، وتجارتها غذائيه مواد توريدات

 اخر رئيسى عن 78212 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زلط مصطفى احمد السيد -  36

 الزهار محمود احمد - بملك الشيخ كفر ثانى قسم - السمادونى شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/ 

 اخر رئيسى عن 78212 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زلط مصطفى احمد السيد -  37

 عبده السيد حمدى/بملك طلحة سيدى ميدان- زغدان شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/ 

 محمد

 تجاره عن 84981 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود مرغنى محمود -  38

 محمد محمود مرغنى - بملك المعموره 8:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 وتصوير بقاله عن 85001 برقم 20190306 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سيداحمد نعمه -  39

 الشهاوى عاطف احمد - بملك السالم تقسيم - البلديه داير شارع 6 عماره:  بجهة ، مستندات

 حظيره عن 85045 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود عبدهللا محمد -  40

 عبدالغنى محمد حنان - بملك مسير:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 85067 برقم 20190312 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشرتى محمود عبدالعال حسين السيد -  41

 محمود عبدالعال حسين نبيل - بملك متبول:  بجهة ، كهربائيه اجهزه بيع

 رئيسى عن 79713 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  42

 عبداللطيف محمود عبدالمعبود رافت - بملك الخاشعه 62 قريه:  بجهة ، بالجمله اعالف تجاره/  اخر

 رئيسى عن 79713 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  43

 عبداللطيف محمود عبدالمعبود رافت - بملك الخاشعه 62 قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بالجمله اعالف تجاره/  اخر

 عن 85056 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  غازى محمد عبدالمنعم محمد احمد -  44

 الشناوى حمزه محمد - بملك تريان - البحر طريق:  بجهة ، تكاتك كهرباء ورشه

 بيع عن 85083 برقم 20190312 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبلى سليمان محمد محمود -  45

 حجازى خليل جمعه رزق - بملك طالب ابى بن على برج:  بجهة ، تليفونات اكسسوار

 مكتب عن 85164 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد عبدالرحمن -  46

 بدوى محمد حسن محمد - بملك طيبه قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مكتب عن 85168 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم رجاء محمد -  47

 مصطفى ابراهيم رجاء - بملك قراجه زراعه:  بجهة ، متكامله مقاوالت

 تجاره عن 85169 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد الخطيب -  48

 محمد على محمد محمد - بملك غازى سيدى:  بجهة ، اعالف
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 85143 برقم 20190317 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالهادى ابوالفتوح عبدالهادى ساره -  49

 التحفه حسن عبدالحميد حمدى - بملك البحر شارع - حازق قريه:  بجهة ، بالجمله اعالف تجاره عن

 بيع عن 85182 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النيل حسن عبدربه السعيد محمد -  50

 يس محمد محمد محمد - بملك- البرج - بلطيم:  بجهة ، مجمده لحوم

 تجاره عن 85196 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السعودى عبدالحكيم رضا -  51

 صقر فرج السعودى عبدالحكيم - بملك ابوبدوى:  بجهة ، العسكريه عدا فيما الجاهزه المالبس

 تجاره عن 85203 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى احمد زكى محمد -  52

 السيد سعد السعيد - بملك الورد شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 ، خشب منشار عن 84921 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى بدر لملوم لمياء -  53

 منصور عيسوى محمود عبدهللا بملك - عمير شباس:  بجهة

 ادوات تجاره عن 84961 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم رمضان سالم احمد -  54

 يونس محمد محمد - بملك ابومصطفى قريه:  بجهة ، وسباكه كهربائيه

 حظيره عن 84993 برقم 20190306 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور غانم احمد على -  55

 منصور غانم احمد على عبدالعزيز - بملك سن ام - الشافعى بسطويسى عزبه:  بجهة ،(  مواشى مزرعه)  مواشى تربيه

 تجاره عن 85021 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلفل اسماعيل محمد احمد محمد -  56

 على حسن عبداللطيف فاطمه - بملك الصداقه شارع:  بجهة ، غذائبه مواد

 تجاره عن 85036 برقم 20190310 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن  رشدى ايهاب -  57

 محمد حسن رشدى حسن - بملك السمك حلقه:  بجهة ، وشوايه اسماك

 مطعم عن 85064 برقم 20190312 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عبدالحليم السيد اسامه -  58

 واخرين اباظه ورثه - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، بارده ومشروبات جاهز سندوتش

 بيع عن 85220 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش محمد درويش مجدى -  59

 حميده عبدالعاطى حسين - بملك الخاشعه 61 قريه:  بجهة ، محمول اكسسوار

 ، بقاله تجاره عن 85226 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم محمد الهام -  60

 سعداوى محمد حميده - بملك ابومصطفى:  بجهة

 مشتل عن 84999 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانين على عبدالحميد عاطف -  61

 الجندى حسن حسن فوقيه - بملك الساعى جمعيه:  بجهة ، الزينه ونباتات الفاكهه اشجار

 بقالة عن 85008 برقم 20190307 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح الرحمن عبد الستار عبد بدر -  62

 صالح محمد عنان صابر/ بملك البيضاء القنطرة بندر الشيخ كفر:  بجهة ،

 حظيره عن 85052 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد ابراهيم زينب -  63

 السيد ابراهيم محمد - بملك قلينى - المصنع عزبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 احذيه بيع محل عن 85071 برقم 20190312 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ محمد صابر هيثم -  64

 حافظ محمد صابر - بملك الشقف قريه:  بجهة ،

 حريمى كوافير عن 85070 برقم 20190312 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال احمد السيد ايمان -  65

 احمد حسن صبحى وائل - بملك على الحاج:  بجهة ،

 عن 85090 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور البيلى البيلى عبدالقادر دينه -  66

 الدمياطى احمد محمد احمد - بملك الشهابيه قريه -  البرلس 0 بلطيم:  بجهة ، فراشه مخزن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تعبئه عن 85116 برقم 20190314 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته احمد محمد الزغبى ابراهيم -  67

 شحاته محمد الزغبى محمد - بملك ابوطبل:  بجهة ، يدوى صناعيه منظفات وتوزيع

 تجاره عن 85115 برقم 20190312 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد نصر محمد سحر -  68

 عبدالعزيز طه كوثر - بملك بقلوله قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 رئيسى عن 66206 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مجاهد الدسوقى خميس -  69

 عمر احمد قبيصى وداد - بملك عبدالمطلب قريه:  بجهة ، دواجن ومستلزمات اعالف/  اخر

 قطع عن 85172 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيفى محمود نصر الشحات -  70

 مليجى احمد فؤاد فوزيه - بملك الهمه قريه:  بجهة ، موتوسيكالت غيار

 عن 85137 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين عبدالعاطى مصطفى ايمان -  71

 دومه محمد عبدالحميد زهيه - بملك زينب السيده شارع 1:  بجهة ، والتموين البقاله تجاره

 حظيره عن 85174 برقم 20190318 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى هللا فتح محمد هدى -  72

 قانون على رجب محمد - بملك الديبه ميت:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 ادوات تجاره عن 84939 برقم 20190304 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فتحى يسرى فتحى -  73

 عبدالمجيد على فتحى يسرى - بملك ابوعيشه - الشراقوه:  بجهة ، منزليه

 مكتب عن 84954 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا موسى محمد محمد -  74

 رخا موسى محمد احمد - بملك االهرام شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 عن 85209 برقم 20190320 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجالن السيد عبدالسالم عيد اسماعيل -  75

 قنديل محمد عبدربه صباح - بملك عمير شباس:  بجهة ، حلويات بيع

 محل عن 85208 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  عاصى على محمد انور احمد -  76

 جادهللا احمد حمدى منال - بملك صندال:  بجهة ، احذيه

 بجهة ، بقاله عن 84929 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان عباس مصطفى هبه -  77

 بدير ابراهيم حمدى بملك - شنو: 

 تجاره عن 84966 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف السيد يوسف ابراهيم كريم -  78

 حسن مرسى مرسى شادى - بملك على الحاج قريه:  بجهة ، بقاله

 تجاره عن 84975 برقم 20190305 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مراد عبدالمنعم عبدهللا -  79

 الدين سراج احمد فتوح هدى - بملك الجرايده - المنشيه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجارة عن 85004 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الغنى عبد محمود السيد -  80

 حسين طلبة اسامة/ بملك القليعه عزبة الحامول مركز:  بجهة ، السيارات وكماليات اكسسوار

 مكتب عن 85040 برقم 20190310 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد احمد سامى احمد -  81

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 السيد عبدالقادر عصام - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، والواردات

 ، حديد تجاره عن 85051 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدال محمد السيد محمد -  82

 ابوالمعاطى ابراهيم عبدالغفار - بملك الجديه 46:  بجهة

 عن 85055 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى احمد محمد عبدالمنعم هند -  83

 صالح محمد احمد محمد شاكر - بملك البنا قريه:  بجهة ، اعالف تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 احذيه بيع عن 85062 برقم 20190311 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع احمد محمود هيام -  84

 منصور جميل زكريا محمد - بملك الصفا مجمع - الجامع شارع:  بجهة ، وحريمى اطفال

 رئيسى عن 84614 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده دومه هللا فتح صالح -  85

 عبدربه محمد محمد مدحت - بملك سعدون عزبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر

 رئيسى عن 84614 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده دومه هللا فتح صالح -  86

 عرب سالم سالم انعام - بملك سن ام قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر

 85122 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور الدين بهى عبداللطيف السيد محمد -  87

 عاشور الدين كمال محمود - بملك االهرام شارع:  بجهة ، غيارها قطع وتجاره موتوسيكالت ورشه عن

 تجارة عن 85257 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى احمد غازى الشحات محمد -  88

 احمد الشربينى ابراهيم عبير/ بملك الجرايدة الحوه قرية بيال مركز:  بجهة ، البقالة

 نجارة ورشة عن 85258 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد كامل -  89

 على محمد كامل باسم/ بملك الجرايدة منشية بيال مركز:  بجهة ، يدوية

 سوبر عن 85162 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدالوهاب السيد محمد -  90

 الغريب المرسى ياسمين - بملك الطويل الكوم:  بجهة ، ماركت

 حظيره عن 85171 برقم 20190318 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك البدوى على اسامه -  91

 مبروك البدوى على - بملك قلينى:  بجهة ، االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 وتعبئه تجاره عن 85177 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كامل سمير سمر -  92

 حسن على عبدالحميد هانى - بملك عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، منظفات

 عن 84936 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب عبدالحميد احمد حجازى -  93

 على محمد السعيد محمد - بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، وفواكه عصير محل

 محل عن 85152 برقم 20190317 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز عبدالستار طه -  94

 عبدالعزيز عبدالستار سامى - بملك الحدود قريه:  بجهة ، مستعمله زراعيه االت غيار قطع بيع

 ورشه عن 85210 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دهيم على عبدالعزيز ابراهيم -  95

 جبران فرج مالك - بملك الخاشعه 61 قريه:  بجهة ، يدوى موبيليا

 تجاره عن 85201 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو محمد ممدوح كمالت -  96

 عوض رمضان طه عادل - بملك الحجر كوم قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 84927 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب فهمى صبرى محمد -  97

 الغريب فهمى صبرى سمير بملك - اللبان الشيخ شارع:  بجهة ، ذهبيه مصوغات

 مكتب عن 84953 برقم 20190304 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين السيد على احمد محمد -  98

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 شاهين احمد السيد على عيد - بملك البرلس - الربع - االحمر الكوم - بلطيم:  بجهة ، والواردات

 مكتب عن 84962 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد راضى احمد -  99

 جمعه محمد راضى اكرامى - بملك الصفا منشاه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 85048 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريحان عباس محمود ثروت محمد -  100

 ريحان عباس محمود ثروت - بملك ابوبدوى:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85034 برقم 20190310 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شباره الحمادى رمضان رمضان -  101

 شباره الحمادى رمضان السيد - بملك الحجر كوم قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره

 عن 85224 برقم 20190321 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك ابواالسعاد رزق عوض نهى -  102

 عبده حريص ميالد اشرف - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، جاهزه وماكوالت وطعميه فول محل

 عن 77515 برقم 20190328 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور اسماعيل عيسى محمد -  103

 الكيالنى محمد على السيد احمد - بملك 71 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 عن 77515 برقم 20190328 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور اسماعيل عيسى محمد -  104

 عيسى/ ملك قريش صقر 71 قرية بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 منصور اسماعيل

 عن 84987 برقم 20190306 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنا احمد عبدالسالم محمود مروان -  105

 مهنا احمد عبدالسالم محمود - بملك الشرفيه برج الجديده المحاربين ابراج:  بجهة ، هغذائي مواد وتغليف تعبئه

 عن 85000 برقم 20190306 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيرى سيداحمد السعيد صالح -  106

 احمد يوسف محمد عرب - بملك العمومى سخا شارع:  بجهة ، بقاله تجاره

 مكتب عن 85016 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد فكيه نور -  107

 مفتاح ابراهيم محمد فكيه - بملك الزهراء قريه - بلطيم:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 تجاره عن 85058 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد انيس انور -  108

 موسى محمد انيس موسى - بملك ابوعرفه قريه:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع

 عن 85061 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس السيد عبدالعزيز محمد كريم -  109

 خميس السيد عبدالعزيز محمد - بملك الشقف عزبه:  بجهة ، مطبخ ادوات غيار قطع

 85077 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين البيومى عبدالحليم جالل عبدالحليم -  110

 جوده احمد محمد سعاد - بملك الدراملى 3 قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 وتجاره بيع عن 85085 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على السيد على -  111

 عبدالجليل عبدالحميد حلمى احمد - بملك اسماك بورصه 7 طلمبات:  بجهة ، اسماك بوكس

 مكتب عن 85100 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى على المتولى احمد -  112

 وفا مرسى محمد كريمه - بملك الشرقى المجاز:  بجهة ، عامه مقاوالت

 حظيرة عن 85006 برقم 20190307 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حامد ابراهيم محمد -  113

 المالك عبد مصباح ارزاق/ بمال هالل قرية الرياض مركز:  بجهة ، بها االلبان وادرار مواشى تربية

 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيوانى محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح -  114

 يوسف عبدالسالم ليلى - بملك دقميره قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره عن 85335

 بقاله تجاره عن 85337 برقم 20190331 فى قيد ، 21000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  رجب زاهر نشات محمد -  115

 احمد سيد محمد فرج طلحه - بملك اسكندريه شارع:  بجهة ،

 حظيره عن 85014 برقم 20190307 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور فؤاد فؤاد محرم -  116

 طنطاوى مندور فؤاد فؤاد - بملك الحفير 10 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 85094 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر محمد عبدالرحمن عبدالعزيز احمد -  117

 محمد عبدالرحمن عبدالعزيز السعيد - بملك المدرسه شارع - القرضا:  بجهة ، بقاله تجاره عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 بيع عن 85102 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمد عبدالستار هشام -  118

 على السيد عبدالعزيز اشرف - بملك ابوريا:  بجهة ، واعالف حبوب

 احذيه عن 85107 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد السيد عبدالمنصف -  119

 الشهاوى سيداحمد محمد رشا - بملك اريمون - الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ، بالستيك

 عن 57566 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى -  120

 2 رقم محل مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى - بملك شنو قريه:  بجهة ، حالبه مواشى مزرعه/  اخر رئيسى

 عن 57566 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى -  121

 مصطفى عبدالبارى مصطفى/  بملك شنو  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، حالبه مواشى مزرعه/  اخر رئيسى

 39720 برقم 20190314 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحرايرى محمود العزيز عبد الغضبان -  122

 بريك عبداللطيف فايز عزيزه - بملك المدافن بجوار - الحامول طريق:  بجهة ، عقارى استثمار مكتب/   اخر رئيسى عن

 39720 برقم 20190314 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحرايرى محمود العزيز عبد الغضبان -  123

 بملكه -الحفير -غرب 13 قرية بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، عقارى استثمار مكتب/   اخر رئيسى عن

 تجاره عن 85138 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالعال محمد غاده -  124

 نايل على على ابواليزيد - بملك الحصفه قريه:  بجهة ، منزليه ادوات

 مكتب عن 85153 برقم 20190317 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد على عبدالفتاح -  125

 النجار متولى رضا - بملك الكهرباء شركه بجوار - المركز شارع:  بجهة ، سيارات سمسره

 ترزى عن 85173 برقم 20190318 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم المرسى الغريب رضا -  126

 على موسى فاطمه - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، حريمى

 بالى عن 85186 برقم 20190319 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى بدير سامى محمود -  127

 رزق احمد كمال محمد - بملك الجزائر شارع 15:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما استيشن

 مخزن عن 84971 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر امين القصبى تامر -  128

 عبدالقادر امين القصبى كريمه - بملك البريه قريه:  بجهة ، غاز اسطوانات

 مالبس تجاره عن 84958 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريحان احمد محمد احمد -  129

 منازغ احمد فتحى - بملك سالم صالح شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه

 عن 84951 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى محمد السيد حسنى محمد -  130

 الدسوقى محمد السيد حسنى - بملك الجرايده منشيه:  بجهة ، وبذور زراعيه ومخصبات مبيدات

 84979 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم عبداللطيف مصطفى رباب -  131

 عبدالرحمن اسماعيل نبيه - بملك صروه قريه:  بجهة ، مكتبه عن

 معرض عن 84990 برقم 20190306 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبكى محمد محمد السبكى -  132

 السبكى احمد عبدالعزيز سعد - بملك الرصيف:  بجهة ، سيارات

 برقم 20190307 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد مصطفى الحميد عبد خالد محمد -  133

 المزين ابراهيم هللا عبد هويدا/ بملك غازى سيدى الشيخ كفر مركز:  بجهة ،( ماركت سوبر) البقالة تجارة عن 85002

 بيع عن 85059 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق محمد السيد ايمان -  134

 عبدالرحمن محمد عباس احمد - بملك الحجنه كوم:  بجهة ، مفروشات

 تجاره عن 85212 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى رضوان صبرى احمد -  135

 عبدالقادر عبدالرحمن محفوظ - بملك الشناوى رزقه:  بجهة ، غذائيه مواد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 محل عن 85213 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خريم عطيه على محمود احمد -  136

 عابد احمد سمير احمد - بملك التعليميه االداره مقابل - الحامول - بلطيم طريق -  البرلس - بلطيم:  بجهة ، وسباكه صحيه ادوات

 حظيرة عن 85245 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابوزيد اسماعيل هدي -  137

 احمد سيد محمد فاروق احمد/بملك_الشرقي الكفر_الجديدة سعد.ع:  بجهة ، االلبان ودرار وتجارتها ماشيه تربية

 حظيرة عن 85254 برقم 20190325 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحال محمد بسيونى ثناء -  138

 حسن فوزى عاطف/بملك العباسية قرية/ محرم عزبة الرياض مركز:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية

 فرجانى

 بجهة ، مكتبة عن 85255 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى الصاوى فتوح -  139

 الجدايل ابو محمد المجيد عبد/ بملك المحطة قلين_ التأمينات شارع قلين بندر: 

 مكتب عن 85261 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى احمد بسيونى سامح -  140

 الخولى المجيد عبد رضا سالى/ بملك البكاتوش قلين مركز:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مكتب عن 85277 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض محمود ايمان -  141

 حمزه ابراهيم محمد عمرو - بملك البشاير قريه:  بجهة ،(  الغير لدى وتصنيع واضافاتها اعالف)  توريدات

 عن 85200 برقم 20190320 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اسماعيل برهام مجدى عزيزه -  142

 يوسف محمد عصام - بملك قلينى/  المصنع عزبه:  بجهة ، الزراعيه االالت غيار قطع هتجار

 مقاوالت عن 85252 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر ابراهيم محمد وليد -  143

 بدر ابراهيم محمد عابد/بملك_ريه ابو:  بجهة ، عامه

 عن 85279 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد محمد رشاد محمود السيد -  144

 حسين على عبدالفتاح ابراهيم - بملك(  الثالجه)  الدلتا شارع 11:  بجهة ، حريمى اكسسوار تجاره

 حظيره عن 85283 برقم 20190326 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوى فهيم فوده فتحيه -  145

 متولى بسيونى فريج محمد - بملك قلين منيه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى نربيه

 ، عطور بيع عن 85297 برقم 20190327 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان طلبه محمد مرفت -  146

 الشيخ كفر ومدينه مركز - بملك القطر محطه - البلديه شارع - سالم صالح شارع:  بجهة

 عن 85315 برقم 20190328 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى عبدهللا حسن السيد محمد -  147

 على على البيلى يسرى - بملك الجرايده - الشطوط قريه:  بجهة ، حداده ورشه

 حظيره عن 85319 برقم 20190328 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده محمد على السيد -  148

 جوده محمد على السيد تامر - بملك القرى ام 5 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 85236 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفداوى ابراهيم رمضان مرجان -  149

 سالمة محمود عطيه يوسف/ بملك الزهيرى شارع من متفرع البيضاء القنطرة:  بجهة ، مالبس مصنع

 عن 85163 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالسالم يوسف ابراهيم -  150

 يوسف عبدالسالم يوسف حماده - بملك متبول كفر:  بجهة ، يدوي للموبيليا اخشاب نجاره ورشه

 تجاره عن 85136 برقم 20190317 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد موافى مسعد محمد -  151

 على سعد موافى ورثه - بملك المائيه االحياء خلف - الشرقى الموقف - بلطيم:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 85150 برقم 20190317 فى قيد ، 65000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز محمد احمد -  152

 الشناوى احمد محمود سهير - بملك البيضاء القنطره - البحر شارع:  بجهة ، وبقاله عطاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 84938 برقم 20190304 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى السيد احمد محمود على -  153

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 صبره الصاوى محمد هانم - بملك الجرايده:  بجهة ، والواردات

 عن 84940 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل محمد محمود عيد عبدالحليم -  154

 الشواف بدير كمال ابراهيم - بملك اسحاقه قريه:  بجهة ، المحمول اجهزه وصيانه تجاره

 عن 84965 برقم 20190305 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى عبدالعزيز نصر السعيد -  155

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب

 المرسى عبدالعزيز نصر - بملك العالميه قريه:  بجهة ،

 تجاره عن 85207 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين سالمه عباس محمود -  156

 ياسين سالمه عباس جمال - بملك ابومصطفى قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 85027 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد محمد صالح محمد -  157

 سليمان احمد محمد صالح - بملك البرلس - ابوسليمان قريه - بلطيم:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئه

 تجاره عن 85069 برقم 20190312 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صحصاح عبدالفتاح حمدى هناء -  158

 صحصاح عبدالفتاح حمدى عاطف - بملك مسير:  بجهة ، بقاله

 تجاره عن 85079 قمبر 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد احمد محمد -  159

 عبدهللا محمد السعيد خميس - بملك الهدى شارع - تريان:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 85242 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي احمد عبدالعزيز سعد خالد -  160

 احمد عبدالعزيز سعد هاني/بملك_غازي سيدي:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيرة

 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل البسيونى عبدالمجيد محمد بسيونى -  161

 على السيد فؤاد لطفى - بملك االبعاديه:  بجهة ، وبويات حدايد تجاره عن 85281

 85290 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد احمد -  162

 سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد - بملك اول تعاون:  بجهة ، وشحوم زيوت تجاره عن

 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ محمد الشناوى عزالرجال حسنى هيثم -  163

 حسن كامل على كامل - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، سيارات تاجير مكتب عن 85293

 بقاله تجاره عن 85320 برقم 20190328 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى الزينى محمد انعام -  164

 على غنيم عبدهللا احمد - بملك سالمه عزبه:  بجهة ،

 عن 85091 برقم 20190313 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  165

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها والمصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 كنفاش محمد محمد زكى - بملك حمدى احمد الشهيد شارع 5 - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، والواردات

 تجاره عن 85097 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبدربه عطيه حمدى -  166

 سعيد عبدربه عطيه حمدى - بملك القبلى الناحيه داير شارع - علوان ميت:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 85105 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور الشربينى السيد مالج رمضان -  167

 محمد ناصف محمود - بملك الطايفه كفر قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 85121 برقم 20190314 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف محمد محمد خالد عمر -  168

 الدويك ابراهيم عبدالجليل السيده - بملك البرلس/  فتح سيدى شارع - بلطيم:  بجهة ، بقاله

 حظيره عن 85124 برقم 20190314 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد عرفه سعد -  169

 اسماعيل محمد ابراهيم زينب - بملك القرن قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 85191 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق عبدالحارس الشاملى رضا -  170

 عبدالرازق عبدالحارس الشاملى سامى - بملك الرصيف:  بجهة ، االحذيه تجاره عن

 تاجير عن 85184 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد ابراهيم محمود رضا -  171

 مطاوع احمد يوسف احمد - بملك الرصيف:  بجهة ،(  جى ودى افراح عده)  موسيقيه االت

 عن 85275 برقم 20190326 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالعاطى مجدى -  172

 مرعى عطيه فلاير - بملك المنشى كفر:  بجهة ، طحين مكينه

 مبيدات عن 85170 برقم 20190318 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود عبده محمود -  173

 عبدالعزيز محمد طالل - بملك المركز شارع:  بجهة ، زراعيه ومخصبات

 عن 85141 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضى محمد عبدالعظيم فتحى عماد -  174

 ماضى عبدالعطيم فتحى عبوده - بملك البرلس - الشهابيه شارع - بلطيم:  بجهة ، واالعالف الحبوب تجاره

 عن 85148 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين محمد حسين محمد محمود -  175

 محمد رفعت سناء - بملك عيسى رفعت الشيخ شارع علوان ميت كوبرى - البيضاء القنطره:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى مكتب

 عيسى محمد

 مكتب عن 84933 برقم 20190303 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد على ابوالغيط محمد -  176

 كفافى احمد احمد سعد - بملك انينالثم قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 حظيره عن 84919 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه نصر عبدالمحسن منى -  177

 الغمرى ابراهيم عطيه محمد بملك - العباسيه - دومه عزبه:  بجهة ، مواشى

 عن 84963 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل ابراهيم حسن منصور سامى -  178

 ماجد سليمان عبدالماجد صبرى - بملك اللبان الشيخ شارع:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 عن 84952 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هرج هللا عطا ابراهيم محمد جمال -  179

 ابراهيم محمد رافت - بملك البرلس - الربع- بلطيم:  بجهة ، والتموين البقاله تجاره

 عن 84970 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحراوى محمد يوسف السعيد مريم -  180

 السيد عبده محمد ابراهيم - بملك زهران قريه:  بجهة ، مواشى تربيه حظيره

 تجاره عن 84991 برقم 20190306 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن عمر شعالن عمر -  181

 خليل محمد فتحى شريف - بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، وبذور زراعيه واسمده مبيدات

 ورشه عن 85026 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القارب جاد محمد جاد احمد -  182

 وفا ابراهيم ابراهيم ابراهيم - بملك الرحمه مسجد بجوار - بلطيم:  بجهة ، نجاره

 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب عبدالحميد عبدالحميد السعيد عبدالحميد -  183

 محجوب عبدالحميد عبدالحميد السعيد - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، جزاره محل عن 85033

 مكتب عن 85038 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطافى السيد محمد السيد -  184

 العطافى السيد محمد - بملك زيدان:  بجهة ، متكامله عامه مقاوالت

 85042 برقم 20190310 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد البسيونى محمد السيد السيد -  185

 محمد البسيونى محمد السيد - بملك الجديده االمل - 77 قريه:  بجهة ، موبيليا دهان ورشه عن

 85321 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عبدالجواد عبدالخالق احمد هيام -  186

 محمد متولى الشحات - بملك الصغرى المنشاه - اللمعى عزبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره عن

 العطار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85326 برقم 20190328 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح السيد زغلول عبدالرحمن -  187

 الدين سيف امام محمد امام محمد - بملك الشرطه قسم بجوار 7 طلمبات:  بجهة ، عامه صيدليه

 مكتب عن 85338 برقم 20190331 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى محمد كمال احمد -  188

 السيد متولى محمد كمال - بملك سخا - مبارك ابراج:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 مكتب عن 84995 برقم 20190306 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابواليزيد محمد احمد -  189

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 محمد ابواليزيد محمد - بملك الزعفران االربعين قريه:  بجهة ، ت والواراد

 عن 85013 برقم 20190307 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار احمد محمد عبدالمؤمن فؤاد -  190

 سعدهم عبدالحليم على انعام - بملك 7 كوبرى قريه:  بجهة ، وبويات حدايد تجاره

 تجاره عن 85101 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل قنديل عبدالرحمن اسماء -  191

 محمد رمضان اسماعيل - بملك فؤاد محمد عماره بجوار 2 تقسيم تونس شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 85113 برقم 20190314 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل محمود اسماعيل الدين عالء احمد -  192

 محمود اسماعيل الدين عالء - بملك المامون الخليفه من متفرع عطيه عبدالحليم الشهيد شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 كامل

 عن 85135 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب عزت عبدالعزيز محمود -  193

 النجار مرسى يوسف احمد - بملك ثانى قسم - عبدالعزيز احمد شارع:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد وتوزيع تجاره

 حظيره عن 85155 برقم 20190317 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد احمد عزيزه -  194

 خليل على عبدالنبى على السيد  - بملك السمراء العزبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 معرض عن 85265 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان صادق محمد حمدان -  195

 عثمان ادق محمد جمالت/ بملك-تيره غرب_الحامول مركز:  بجهة ، السيارات لتجارة

 عن 85089 برقم 20190313 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته احمد صالح صالح هنداون -  196

 العبد احمد احمد مصطفى - بملك التجاريه المدينه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس مصنع

 عن 85251 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمتعال محمد عبدالعال احمد -  197

 المسلحة بالقوات المنوية الشؤن ادارة/ بملك- المسلحة القوات فندق امام- بلطيم مصيف - بلطيم:  بجهة ، جيالتى

 عن 85262 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين الفتاح عبد حسين -  198

 ابراهيم حسين الفتاح عبد غالية/ بملك الكبرى سريوه بيال مركز:  بجهة ، فراشة مخزن

 رئيسى عن 68438 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسين حسن االمير -  199

 وهبه ميخائيل حنا فواد ميخائيل - بملك ابوصالح طريق:  بجهة ، كيماويه اسمده بيع/  اخر

 رئيسى عن 68438 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسين حسن االمير -  200

 سالمه حسين السيد محمد - بملك الشراقوه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، كيماويه اسمده بيع/  اخر

 85299 برقم 20190327 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماريه يونس محمد عبدالحميد عبدهللا -  201

 الماريه يونس محمد عبدالحميد عبدهللا - بملك مسير:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره عن

 عن 85308 برقم 20190327 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى عبدالرازق عبدالعزيز نعمه -  202

 غالى مرسى احمد السيد - بملك الشباب مركز خلف/  البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، بقاله تجاره

 حظيره عن 85317 برقم 20190328 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرزوق جمعه رسميه -  203

 محمد ابوزيد الهاللى اسماعيل - بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85323 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكر مجاهد يوسف رشاد يوسف -  204

 شكر مجاهد يوسف رشاد يوسف - بملك الشرفا قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 بيع عن 85108 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالسالم السيد جمال -  205

 ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى - بملك الناصريه قريه:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 85104 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر محمود عبدالمعبود على -  206

 نصر محمود عبدالمعبود عبدالستار - بملك الحالفى:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 ، ارز فراكه عن 85123 برقم 20190314 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح امين هناء -  207

 القادوم على اسماعيل عبدالفتاح  مجدى - بملك البحر شارع:  بجهة

 عن 85185 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض محمد عبدالنبى عبدالسميع -  208

 هللا عوض محمد عبدالنبى سالمه - بملك الشرقاويه قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 تجارة عن 85260 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلي اللطيف عبد غالي غالي -  209

 هللا عبد ابورواش فتحي محمد/بملك_بدوي ابو:  بجهة ، زراعية ومخصبات وبذور مبيدات

 عن 85282 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد على محمد السيد رضا رائد -  210

 محمد على محمد محمد - بملك غازى سيدى قريه:  بجهة ، واكسسوارته محمول بيع

 مستودع عن 85292 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود جادالكريم احمد وليد -  211

 ادريس محمود عبدالكريم جاد احمد - بملك الحامول تفتيش:  بجهة ، معادن

 تجاره عن 85276 برقم 20190326 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبران فرج عطيه مالك -  212

 جبران فرج عطيه مالك عطيه - بملك الشرقى - العياش قريه - بلطيم:  بجهة ، والبلور الزجاج

 تجارة عن 85247 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زناتي ابراهيم محمد اسالم -  213

 زناتي ابراهيم محمد شادي/بملك_ابوبدوي:  بجهة ، اعالف

 بيع عن 85180 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبشى عبدالمعبود احمد محمد -  214

 عبدالخالق على حسن احمد - بملك الحمراء - الشرنوبى يوسف محمد عزبه:  بجهة ، زراعيه مخصبات

 عن 85142 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد بسطويسى اسماعيل -  215

 حسن السيد عبدالستار - بملك سعدون عزبه:  بجهة ، ومتكامله عامه مقاوالت مكتب

 عن 85158 برقم 20190317 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده محمد عوض محمد عمرو -  216

 جوده رشاد ابراهيم - بملك الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، تكييف اجهزه تجاره

 عن 84949 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدوى عبدالرحمن السيد عبدالرحمن -  217

 فرج عوض على محمد - بملك سخا:  بجهة ، حداده ورشه

 برقم 20190320 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالعزيز عبدالغنى عبدالعزيز -  218

 ابوالعزم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح - بملك - بلطيم:  بجهة ، زراعيه محاصيل شونه عن 85206

 رئيسى عن 85114 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم هللا فتح بسام -  219

 ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف:  بجهة ، منظفات بيع/  اخر

 رئيسى عن 85114 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم هللا فتح بسام -  220

 ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، منظفات بيع/  اخر

 محل عن 66868 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد السيد عبدالعزيز الشوادفى -  221

 عبدالرحيم محمد عبدهللا زينب بملك - الدوله قضايا هيئه تقسيم:  بجهة ، جاهزه ساندوتشات مطعم بنشاط اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 84974 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسل مصطفى احمد فؤاد محمد -  222

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 واالفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب

 محمد محمد عبدالحليم حلمى - بملك 47 الـ عمارات:  بجهة ، والواردات

 عن 84960 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السباعى عبدالوهاب عزت احمد -  223

 ابراهيم حسين يوسف الزهيرى - بملك الرياض:  بجهة ، والشحوم الزيوت تجاره

 رئيسى عن 84753 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عثمان عادل حماده -  224

 دياب محمد محمد رقيقه - بملك تيره غرب قريه:  بجهة ، االخشاب وتجاره تصنيع/   اخر

 رئيسى عن 84753 برقم 20190304 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عثمان عادل حماده -  225

 دياب محمد محمد رقيقه/ بملك تيره غرب قرية بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، االخشاب وتجاره تصنيع/   اخر

 بيع عن 84978 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالقادر حامد اسالم -  226

 الخولى ابراهيم حسن حسن - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، موبيالت اكسسوار

 عن 85044 برقم 20190310 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوتى عبدالهادى معوض تيسير -  227

 توفيق سعيد زينهم - بملك الجديه 63:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 85302 برقم 20190327 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد ابراهيم هشام -  228

 اسماعيل محمد ابراهيم خالد - بملك ابوريا قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 لتجاره مخزن عن 85017 برقم 20190307 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسين السيد بالل -  229

 ابوطاحون محمد عبدالعزيز محمد -بملك الحلميه قريه:  بجهة ، والشباك الباب

 عن 85075 برقم 20190312 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التهامى المرغنى عبدالمنعم المرغنى -  230

 التهامى المرغنى عبدالمنعم كريم - بملك الشرقاويه قريه:  بجهة ، مكتبه

 عن 81406 برقم 20190313 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد محمد عبدالرؤف نشات -  231

 مجاهد محمد عبدالرؤف - بملك الجرايده:  بجهة ، ومتكامله عامه مقاوالت مكتب/   اخر رئيسى

 85099 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم عبدالمطلب ابراهيم انتصار -  232

 عبدالدايم عبدالمطلب ابراهيم محمد - بملك المنصور 77 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره عن

 حظيرة عن 85233 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطاط علي محمد علي دعاء -  233

 البطاط محمد محمد زياد/بملك_الخاشعه_البرلس - بلطيم:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشي تربية

 اعالف تجارة عن 85264 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد قطب جمال -  234

 فرج محمد قطب/ بملك_ العباسية_دومه عزبة_ الرياض مركز:  بجهة ، اسماك

 حظيرة عن 61224 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى على جمعه احمد -  235

 ابراهيم الفتاح عبد احمد/بملك_ الشرقى الكفر_ الحامول مركز بجهة رئيسى له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية

 الدين نصر

 حظيرة عن 61224 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى على جمعه احمد -  236

 البسيونى على جمعه ابراهيم على/بملك_ الشرقى الكفر_  الحامول مركز:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية

 ورشه عن 85291 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  237

 امين ابراهيم احمد ابراهيم - بملك الحجر كوم:  بجهة ، المونتال

 عن 85295 برقم 20190327 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى عبدالرحيم يسن محمد راضى -  238

 عبدالرحيم يس محمد تامر - بملك الزعفران:  بجهة ، سيارات تموين محطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 اخر رئيسى عن 64935 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد عبدهللا حماده -  239

 نورالدين ابراهيم حلمى عزه - بملك الحالفى قريه:  بجهة ، زراعيه وحاصالت حبوب مخزن/ 

 اخر رئيسى عن 64935 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد عبدهللا حماده -  240

 ابراهيم حلمى عزه/بملك-عليبه طلعت شارع16-غازى سيدى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، زراعيه وحاصالت حبوب مخزن/ 

 الدين نور

 توزيع عن 85092 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد مصطفى فاطمه -  241

 محمد - بملك التجاريه المدينه - القاضى صبرى شارع:  بجهة ، االعالف اضافات وتوزيع وتجاره التسويق دون البيطريه االدويه

 بدوى فرج وجدى

 عن 85232 برقم 20190324 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابراهيم ممدوح طارق محمود -  242

 حمدان محمد محمد عثمان/بملك المرازقه كفر/محجوب عزبة:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشي تربية حظيرة

 تجارة عن 44258 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  243

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ بملك النصر.ش الحامول بندر:  بجهة ، زراعية محاصيل

 تجارة عن 44258 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  244

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ بملك المركز.ش الحامول بندر بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، زراعية محاصيل

 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عراقي مصطفي الرحمن عبد انصاف -  245

 السالم عبد محمد الرحمن عبد لطفي/بملك_طبل ابو_ قرية طنطا_الشيخ كفر العام طريق:  بجهة ، غذائية مواد بيع عن 85269

 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عراقي مصطفي الرحمن عبد انصاف -  246

 السالم عبد محمد الرحمن عبد لطفي/بملك_طبل ابو_ قرية طنطا_الشيخ كفر العام طريق:  بجهة ، غذائية مواد بيع عن 85269

 عن 85288 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماريه احمد عزالرجال محمد احمد -  247

 شعبان درغام شعبان - بملك المزرعه اسواق مخزن مقابل - الجديده الضرائب تقسيم:  بجهة ،(  ماكت سوبر)  البقاله تجاره

 السكرى

 عن 85309 برقم 20190327 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تقى على خضر محمد شريف -  248

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 الدين تقى على على خضر محمد - بملك الكورنيش شارع - البرج - البرلس - بلطيم:  بجهة ، والواردات

 تجاره عن 85109 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى شعبان سليمان ساره -  249

 قنديل عبدالحميد ابراهيم - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، بقاله

 85126 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان عبدربه فوزى عبدالناصر فوزى -  250

 عبدربه فوزى رافت - بملك سن ام:  بجهة ، اعالف محل عن

 حظيرة عن 61224 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى على جمعه احمد -  251

 البسيونى على جمعه ابراهيم احمد/بملك_ الشرقى كفر_ الحامول مركز:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية

 حظيرة عن 61224 برقم 20190325 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى على جمعه احمد -  252

 ابراهيم الفتاح عبد احمد/بملك الشرقى الكفر- الحامول مركز بجهة رئيسى له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية

 الدين نصر

 عن 62323 برقم 20190326 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  253

 االتربى السيد االتربى محمد - بملك تريان:  بجهة ، الالزمه التراخيص على بعدالحصول مطبعه/  اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 62323 برقم 20190326 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  254

 الحامول الشيخ كفر طريق اول  الحالفى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، الالزمه التراخيص على بعدالحصول مطبعه/  اخر رئيسى

 المنشاوى محمد دفؤا احمد - بملك

 85285 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك عبداللطيف عبدالهادى عبدالسالم -  255

 عبداللطيف عبدالهادى محمد - بملك السحايت 3 نمره:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره عن

 عن 85294 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى محمد الدسوقى رمضان -  256

 السيد يوسف على والء - بملك الجرايده - الحوه:  بجهة ، وتجارتها بالستيك اكياس تقطيع

 ورشه عن 85274 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى عيد رمضان محمد -  257

 ابراهيم السعيد مصطفى - بملك ابوطبل:  بجهة ، زيوت تغير

 عن 66206 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مجاهد الدسوقى خميس -  258

 العرابى السيد ابراهيم/بملك-الحالفى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، دواجن ومستلزمات اعالف/  اخر رئيسى

 تجاره عن 85193 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى احمد على محمد -  259

 مرسى محمد شعبان - بملك العريان:  بجهة ، اعالف

 عن 85194 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى عبدهللا على عبدالحميد وحيد -  260

 القلفاط عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر - بملك البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، تجميل ومستحضرات منظفات تجاره

 عن 85159 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عبدالفتاح عبدالعاطى سهام -  261

 عبده سليمان وسفي - بملك الكبرى العشريه:  بجهة ، وتموين بقاله محل

 عن 70934 برقم 20190313 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قوره سليمان مصطفى فوزى السيد -  262

 قوره سليمان مصطفى فوزى - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، متكامله عامه مقاوالت مكتب/   اخر رئيسى

 عن 85195 برقم 20190319 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد على ابراهيم على اشرف منى -  263

 عبدالقادر المنشاوى انور على - بملك الخريجين 8 قريه:  بجهة ، بقاله تجاره

 تجارة عن 84937 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغازى على يوسف ماهر -  264

 المغازى يوسف اشرف/ بملك المغازى عبدالفتاح 0ع:  بجهة ، غيارسيارات وقطع زيوت

 عن 84947 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهنسى احمد ابراهيم محمد عادل -  265

 البهنسى ابراهيم محمد - بملك غازى سيدى - الكبير غازى سيدى مسجد:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مكتب عن 84959 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريش محمد على مؤيد -  266

 بريش محمد محمد على - بملك الجديد االوقاف تقسيم:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى

 عن 84994 برقم 20190306 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا الدسوقى صبرى عبدهللا -  267

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 عبدهللا الدسوقى صبرى - بملك الزغفران - االربعين قريه:  بجهة ، ت والواراد

 مكتب عن 84920 برقم 20190303 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعناع ابواليزيد احمد اشرف -  268

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 عناعن ابواليزيد احمد سمير بملك - البكاتوش:  بجهة ، والواردات

 عن 84989 برقم 20190306 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه يوسف عبدالرؤف عادل جالل -  269

 يوسف عبدالرؤف عادل - بملك البرلس - بلطيم:  بجهة ، سيارات معرض

 عن 84992 برقم 20190306 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكندوز السيد محمد عبدهللا مروه -  270

 هللا عوض عبده ثروت - بملك المثلث:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مكتب عن 85018 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب محمد السيد احمد -  271

 مستلزمات - علميه اجهزه - الحديث البناء ومستلزمات سباكه ادوات- كهربائيه اجهزه - كهربائيه ادوات - كتابيه ادوات)  توريدات

 مواد - نظافه ادوات - ومراتب ومفروشات العسكريه عدا فيما مالبس - رياضيه اجهزه - رياضيه ادوات - مكتبى اثاث - طبيه

 ابوالعمايم فاروق محمد سماح - بملك الجيش شارع امتداد:  بجهة ،(  غذائيه

 عن 85007 برقم 20190307 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى محمد حلمى رأفت على -  272

 هاشم علي محمد محمد ثناء/ بملك طنطا موقف امام البحر شارع الشيخ كفر بندر:  بجهة ، مياة فالتر تجارة

 عن 85024 برقم 20190310 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه عبداللطيف شعبان محمد -  273

 عطوه عبداللطيف شعبان - بملك الزعفران:  بجهة ، اخشاب تجاره

 عن 85035 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالحميد بسيونى صالح احمد -  274

 عبدالحميد بسيونى صالح - بملك متبول كفر:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 85066 برقم 20190312 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه سليمان عبدالحليم سليمان -  275

 عطيه سليمان عبدالحليم جمال - بملك الناصريه:  بجهة ، وسيراميك صحيه ادوات تجاره

 عن 85334 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل الطنطاوى السيد صبرى -  276

 هللا جاب عطيه ماجد - بملك( جيهان شارع)  ندا فريد شارع:  بجهة ، افرنجى مخبز

 مركز عن 85015 برقم 20190307 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطرى عبدالستار محمد هدى -  277

 غالى احمد عبدالحليم رضا - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، تجميل

 تعبئه عن 85049 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى عبدالفتاح فتحى هاله -  278

 عبدالعزيز فتحى رفعت - بملك العام الطريق - الهمه قريه:  بجهة ، غذائيه مواد

 ادوات تجاره عن 85065 برقم 20190312 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه يوسف احمد محمد -  279

 حمزه يوسف احمد محمد - بملك ماضى عطيه - االهرام شارع:  بجهة ، صحيه

 عن 70934 برقم 20190313 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قوره سليمان مصطفى فوزى السيد -  280

 ريحان مصطفى فوزى - بملك الجمهوريه شارع  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، متكامله عامه مقاوالت مكتب/   اخر رئيسى

 فوزى

 85112 برقم 20190313 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنداوى عشرى ابراهيم فؤاد ابراهيم -  281

 الهنداوى عشرى ابراهيم فؤاد - بملك االصالح قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 بيع عن 85130 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر ابوزيد عجمى اسالم -  282

 اغا خليل اسماعيل بشرى  بملك - النقراشى شارع:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 بقاله تجاره عن 85120 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى محمد احمد عزه -  283

 الدوانسى يوسف محسب يوسف - بملك الكركات:  بجهة ،

 عن 85144 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف حسن عبيد الشحات -  284

 عمر محمد عمر يقهشف - بملك حفنى كوبرى - الجرايده:  بجهة ، بقاله تجاره

 84943 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات عبدالرحمن محمود فيصل احمد -  285

 البتانونى بدوى على صالح - بملك اريمون:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره عن

 مبيدات عن 85227 برقم 20190321 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعظيم زيدان سالمه -  286

 محمد طه اسماعيل اميمه - بملك الصنايع حى - بلطيم:  بجهة ، زراعيه

 عن 85022 برقم 20190310 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عويضه عبدالونيس حسن -  287

 على بدران حسن يحى - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، مستعمله سيارات غيار قطع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تجارة عن 72196 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد القوى عبد احمد احمد -  288

 عيسى محمد محمد السيد/ بملك الربع  الضوافرة البرلس مركز بلطيم:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 72196 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد القوى عبد احمد احمد -  289

 حماد طه على حامد - بملك - الربع - الثالثاء سوق - بلطيم بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، اعالف

 عن 85230 برقم 20190321 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعداوى محمد عبدالفتاح عصام -  290

 المعداوى محمد عبدالفتاح عصام - بملك اللبان الشيخ شارع - الحلقه مساكن:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 84984 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسيب على جالل محمد محروس -  291

 عبدهللا ابراهيم حسن السيد - بملك ابوقطفه:  بجهة ، بقاله تجاره

 استزراع عن 84997 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود محمد احمد -  292

 عطيه محمود محمد - بملك الخاشعه 62:  بجهة ، سمكى

 معرض عن 85039 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عبدهللا على عبدهللا -  293

 عبدهللا ذكى عبدهللا سامى - بملك االداريه النيابه تقسيم:  بجهة ، دهانات

 بيع عن 85072 برقم 20190312 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش حامد محمد جمال محمد -  294

 درويش حامد محمد جمال - بملك المنشلين قريه:  بجهة ، محمول وخدمات

 تجاره عن 85076 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فهمى ابراهيم مجدى -  295

 راوى السيد احمد فهمى مجدى - بملك يسرى مسجد بجوار سالمه عزبه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 عن 85091 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  296

 جمعه - بملك البرلس برج - الجونه ارض - 82 رقم عقار - بلطيم:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات مخزن/  اخر رئيسى

 احمد عبده صبرى

 عن 85091 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  297

 احمد الشهيد شارع 5 - البرلس برج - بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات مخزن/  اخر رئيسى

 كنفاش محمد محمد زكى - بملك حمدى

 تجاره عن 85301 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عطيه يوسف محمد -  298

 شعوط عبده احمد فكرى - بملك الغنيمى حصه:  بجهة ، بقاله

 حظيره عن 85331 برقم 20190331 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا عيد مصطفى صادق -  299

 شطا عيد مصطفى محمد  - بملك العباسيه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 عن 85333 برقم 20190331 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع محمد محمد صبحى خالد -  300

 موسى على احمد السيده - بملك متبول كفر:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 ادوات بيع عن 84998 برقم 20190306 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محمد فؤاد محمد -  301

 عبدالرازق عبدالعزيز عبدالعزيز بهاء - بملك بلشاشه:  بجهة ، منزليه

 ورشه عن 85084 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم عادل ابراهيم -  302

 سيداحمد بسيونى زكريا فاطمه - بملك الضبعه:  بجهة ، خراطه

 عن 85096 برقم 20190313 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدهللا جمال محمد -  303

 محمد عبدالقادر نظيمه - بملك المثلث قريه - الزراعيه الجمعيه بجوار - الشونه شارع:  بجهة ، وتوريدها اعالف مستلزمات

 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  النجار مصطفى محمد الدين محى مصطفى -  304

 اسعد انيس زكى انيس - بملك العمومى الشارع - عمير شباس:  بجهة ، وكهربائيه صحيه ادوات تجاره عن 85098



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

:  بجهة ، لحام ورشه عن 85119 برقم 20190314 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد بكر -  305

 عاشور صالح عبدالخالق صابر - بملك العمدان قريمه

 عن 85127 برقم 20190314 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدستى احمد عبدالرحمن عصام -  306

 الدستى احمد عبدالرحمن عماد - بملك نشرت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 تقطيع عن 85132 برقم 20190314 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حامد عطوه ابوالسعود -  307

 شحاته عبدالتواب توفيق خالد بملك - السينما شارع - بلطيم:  بجهة ، بالستك روالت

 تجاره عن 85178 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى الطحاوى احمد محمد -  308

 الطحاوى احمد محمد محمود - بملك الخريجين 5 قريه القرى ام:  بجهة ،(  وجبس وجير اسمنت)  بناء مواد

 عن 84934 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف مرسى متولى يوسف ابراهيم -  309

 بدر بدر حسن - بملك 7 طلمبات طريق - ابومصطفى قريه:  بجهة ، اعالف تجاره

 مخبز عن 85146 برقم 20190317 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحليمه قطب رزق سعد احمد -  310

 احمد مصطفى عبدالعليم الجرجاوى - بملك الوعظ تقسيم - تبارك برج:  بجهة ، وحلوانى افرنجى

 عن 84923 برقم 20190303 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى احمد حسن محمد احمد -  311

 ابراهيم كامل يوسف ممدوح بملك - حازق قريه:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع تجاره

 تجاره عن 84931 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز ابراهيم جمال -  312

 محمود عبدهللا محمد - بملك مسير:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجاره عن 85219 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد بدير السيد السيده -  313

 الشرقاوى حسن السيد محمد - بملك الشمارقه:  بجهة ، بقاله

 رئيسى عن 84583 برقم 20190321 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى السيد صبحى نسمه -  314

 خليل ابراهيم محمد - بملك دفريه كفر:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  اخر

 عن 84980 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم فرحات ابراهيم عبدالهادى -  315

 ابراهيم فرحات ابراهيم - بملك تريان:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع

 عن 85054 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى يوسف عبدالجواد ابراهيم -  316

 البسيقى يوسف عبدالجواد على - بملك عمير شباس - العمومى الشارع:  بجهة ، صناعيه منظفات

 عن 85073 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده بلتاجى محمد سيداحمد -  317

 بلتاجى محمد محمد - بملك الخريجين 6 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 رئيسى عن 84583 برقم 20190321 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى السيد صبحى نسمه -  318

 محمد السيد رمضان محمد بملك دفرية كفر بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  اخر

 تجاره عن 85228 برقم 20190321 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته السيد حلمى ابتسام -  319

 ابوبكر محمود عزت اشرف - بملك عمير شباس:  بجهة ، سيارات اكسسوار

 عن 52732 برقم 20190327 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرينى طلبه عبدالحليم محمود -  320

 طلبه عبدالحليم محمود - بملك الدولى الطريق - االزرق الكوبرى:  بجهة ، سيارات تجاره/  اخر رئيسى

 عن 52732 برقم 20190327 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرينى طلبه عبدالحليم محمود -  321

 الدرينى طلبه عبدالحليم محمود - بملك المعرى العالء ابو شارع 30 بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات تجاره/  اخر رئيسى

 عن 85311 برقم 20190327 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق احمد المغاورى على عماد -  322

 رخا عوض محمد عادل - بملك االعدايه مدرسه مقابل - االهرام شارع 9:  بجهة ، مكتبه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85332 برقم 20190331 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوى عبدالرحمن محمد السيد محمد -  323

 الشهاوى عبدالرحمن محمد السيد  ورثه - بملك ناصر بنك اما - المامون الخليفه شارع:  بجهة ، وتوريدها غذائيه مواد تجاره

 تجاره عن 84996 برقم 20190306 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف طه محمد السيد حسين -  324

 العسوى محمد فريد - بملك رمضان من العاشر شارع اول:  بجهة ، العطاره

 حظيره عن 85012 برقم 20190307 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام على محمد على -  325

 الشربينى ابراهيم محمد وفاء - بملك الطرفايه 4 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 85082 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود فراج عبدالرؤوف محمد -  326

 محمود عبدالرؤف حلمى - بملك ابومصطفى - الناصريه:  بجهة ،(  مواشى مزرعه)  مواشى حظيره

 عن 85088 برقم 20190313 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالرحمن شعبان مجدى -  327

 ابوغازى على عبدالمجيد محمد - بملك اريمون:  بجهة ، استعمال موتوسيكالت تجاره

 ، بقاله عن 85111 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه السيد مامون شعبان -  328

 سالمه السيد مامون محمد - بملك الجديه - تيره غرب:  بجهة

 تجاره عن 85129 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى محمد نجيب الشربينى -  329

 حميده على فوزى - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ،(  واسمنت حديد)  بناء مواد

 ادوات بيع عن 85133 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهيب رزق خيرى ربيع -  330

 عاشور احمد سراج محمد - بملك/  القبلى الساحل/  بلطيم:  بجهة ، صحيه

 مطعم عن 85187 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب عبدالستار رمضان عبدهللا -  331

 سليمان احمد عبدالغنى احمد - بملك عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، جاهزه سندوتشات

 عن 85131 برقم 20190314 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكر مصطفى طه رجب السيد -  332

 مصطفى عبدالحليم رجب بملك -الجونه - بلطيم:  بجهة ، اسماك تجاره

 ورشه عن 85190 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فتحى مصطفى اشرف -  333

 عبده عطيه الرفاعى محمد - بملك الكبرى فرج:  بجهة ، اخشاب وتصنيع دهان

 رئيسى عن 82339 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على السيد عيد محمد -  334

 شحاته محمد عبدهللا عبدالحميد - بملك االقتصاديه المساكن - بلطيم:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره/اخر

 رئيسى عن 82339 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على السيد عيد محمد -  335

 سماحه سعد هللا سعد عبدالعظيم - بملك الحرفين منطقه - بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره/اخر

 عن 85243 برقم 20190324 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطا ابراهيم لطفي رضا -  336

 موسي محمد حامد احمد كريم/بملك البرلس/ الدولي الطريق بلطيم:  بجهة ، سمكرة ورشه

 عن 85270 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمود ابراهيم محمود -  337

 خليل علي السيد مؤنس السيد/بملك_ الناصر عبد جمال/ ميدان:  بجهة ، خفيفه ماكوالت مطعم

 معرض عن 85280 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد نورالدين -  338

 خليفه اسماعيل سمير احمد - بملك االبعاديه:  بجهة ، جبس

 عن 79534 برقم 20190319 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  339

 النبى حسب ابراهيم ماهر - بملك 56 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 79534 برقم 20190319 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  340

 عبدالعاطى السيد - بملك الرصيف بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 ابراهيم مرسى

 بجهة ، بقالة عن 85234 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد السيد محمد السيد -  341

 رمضان سالم احمد/ بملك مصطفى ابو: 

 ، بقالة عن 85235 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى كامل ابوالعباس سحر -  342

 النواصرة عبدالعزيز محمد/  بملك - معاوية شارع- الجديدة العزبة:  بجهة

 تجارة عن 85266 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اسماعيل سامى السيده -  343

 سالم السيد نبية السيد/بملك_االحمدية قرية_ الحامول مركز:  بجهة ، البقالة

 عن 85278 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم زكريا عبدالبصير طلعت -  344

 زايد البسيونى محمد مصطفى - بملك الطايفه:  بجهة ، اعالف واضافات مزارع مستلزمات

 مطعم عن 85237 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد صالح علي -  345

 الفار محمودعبدالواحد/بملك_التجارة مدرسة بجوار_سعيد بور شارع - بلطيم:  بجهة ، مؤكوالت

 عن 85238 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابودياب محمد عبدالبارى مصطفى -  346

 ليله عبدالواحد  محمود جمال/  بملك - كامل مصطفى 0ش:  بجهة ، البقالة تجارة

 مواد تعبئة عن 44258 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  347

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ بملك النصر.ش الحامول بندر:  بجهة ، غذائيه

 مواد تعبئة عن 44258 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  348

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/بملك المركز.ش الحامول بندر بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، غذائيه

 عن 85263 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضبيش الهادى عبد الرحيم عبد محمد -  349

 الهادى عبد الرحيم عبد فوزى/ بملك_  القصب محلة_ الشيخ كفر مركز:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة

 عن 85259 برقم 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهنسي السيد الفتوح ابو المرسي -  350

 ابورواش فتحي هويدا/بملك_الهمه_قرية:  بجهة ، وفاكهة خضروات تجارة

 عن 85268 برقم 20190325 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعي علي محمد علي ايمن -  351

 سليم السيد عبده علي محمد/بملك_ متبول قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشي تربية حظيرة

 مكتب عن 85284 برقم 20190326 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجداوى بدوى سمير صابر -  352

 الجداوى بسيونى بدوى سمير - بملك الضبعه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 85183 برقم 20190319 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبود ابراهيم حسن ابراهيم -  353

 حامد عبدالمالك بريك خضره - بملك 74 قريه:  بجهة ،(  ماكت سوبر)  البقاله

 85156 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمه عبدالمعطى الدين عصام محمود -  354

 سليمه عبدالمعطى الدين عصام محمد - بملك نشرت:  بجهة ، وبويات وحدايد كهربائيه ادوات محل عن

 85157 برقم 20190317 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صحصاح عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح -  355

 شتا عيد احمد محمود - بملك مسير:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره عن

 تجاره عن 85197 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد عبدالمنعم شفيقه -  356

 عبدالسالم محمود عوض هانى - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ، وكرستال نجف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 حظيره عن 84945 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالمنعم كامل ايمان -  357

 عطيه عبدالمنعم كامل محمد - بملك الشراقوه 47 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 مكتب عن 84946 برقم 20190304 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريته غازى سالم عبدالعظيم -  358

 على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تجاريه وتوكيالت وتصدير استيراد

 الغندور طه فرج محمد - بملك الكبرى المنشاه- السوق شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات

 عن 85198 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على التهامى احمد الشحات محمد -  359

 على التهامى احمد الشحات - بملك الشرقى المجاز:  بجهة ، المنزليه االدوات تجاره

 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز -  360

 عبدالحميد عبدالقادر المغربى - بملك غازى سيدى:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره عن 85205

 الشناوى

 عن 84925 برقم 20190303 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سعد اسماعيل اسماعيل سلوى -  361

 يونس هنداوى لطفى يوسف  بملك - الديبه ميت قريه:  بجهة ، البقاله تجاره

 عن 84967 برقم 20190305 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمد شعبان ابراهيم مدحت -  362

 خلف السيد عبدالمحسن هيثم - بملك المثلث قريه:  بجهة ، الموبيليا لتجاره معرض

 عن 75840 برقم 20190305 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عبدالعزيز رضا -  363

 عبدالعزيز رضا محمد - بملك الثمانين قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 عن 75840 برقم 20190305 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عبدالعزيز رضا -  364

 فرحات سناء - بملك الثمانين قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 محمد نسليما

 عن 84955 برقم 20190304 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم يوسف ابراهيم محمد -  365

 الجوهرى محمود يوسف حسام - بملك المصنع شارع:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 مكتب عن 85009 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا بدير صابر بسيونى -  366

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 النويرى محمد سعد سامح بملك - الشام شارع:  بجهة ، والواردات

 85221 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق محمود -  367

 الخليجى السيد احمد عبدالجليل - بملك تيره غرب:  بجهة ، محمول تجاره عن

 عن 85223 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان احمد محمد الدين ضياء محمد -  368

 العريان احمد محمد الدين ضياء محمد - بملك االهرام شارع:  بجهة ، واكسسوارتها خيوط تجاره

 محل عن 85307 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنشاوى مسعد ابوالوفا حمدى -  369

 خليل محمد صالح صالح - بملك رمضان من العاشر  شارع من متفرع:  بجهة ، مفاتيح بيع

 عن 85330 برقم 20190331 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنسى مصطفى عبدالحميد عالء -  370

 طلب عبدالغنى احمد جيهان - بملك الناصريه:  بجهة ، زراعيه محاصيل بيع

 مكتب عن 85046 برقم 20190310 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد يحى مراد -  371

 الجمل محمد يحى محمد - بملك السكر مصنع بجوار 1 قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 85086 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النواصره محمد على عبدالرحمن -  372

 النواصره محمد على - بملك ندا فريد شارع 4 تقسيم:  بجهة ، قصب عصاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 ورشه عن 85110 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض زيدان زيدان محمد -  373

 عالم ابراهيم ابراهيم يسريه - بملك عمير شباس:  بجهة ، نجاره

 تجاره عن 85118 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناغى السيد محمد عزت محمد -  374

 السيد محمد عزت احمد - بملك الجديده السمك حلقه:  بجهة ، اسماك

 عن 85192 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور حسن حميده عبدالعاطى احمد -  375

 عيد احمد ناجح - بملك الطايفه كفر:  بجهة ، بناء مواد تجاره

 تجارة عن 85239 برقم 20190324 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صحصاح متولي فرج محمد -  376

 صحصاح سعد حسين صبحي/  مسيربملك قرية_صحصاح. ش:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 عن 85161 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرشوم فريد عبدالعاطى فريد -  377

 عمر مصطفى زكريا محمد هاجر - بملك والبضائع النقل تقسيم:  بجهة ، عقارى واستثمار عامه مقاوالت مكتب

 عن 85175 برقم 20190318 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنون سعيد على رجب ابراهيم -  378

 قنون على رجب محمد - بملك الديبه ميت:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 عن 85215 برقم 20190320 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل على عبدالرحمن مجدى -  379

 مصطفى احمد السعيد احمد السيد - بملك الثوره شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما الجاهزه المالبس تجاره

 عن 84964 برقم 20190305 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى سيداحمد عرفات السيد -  380

 العراقى سيداحمد عرفات - بملك ناصر قريه - تيره غرب:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 79600 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل عبدالحميد السيد -  381

 االوقاف عمارات - بملك الجيش شارع النور برج 7:  بجهة ، محمول اكسسوارات تجاره/  اخر رئيسى

 85217 برقم 20190320 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى هللا جاب محمد حجازى محمد -  382

 ابوكمون عيسى عيسى عيسى - بملك البرج - الجونه - البرلس - بلطيم:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس مشغل عن

 حظيره عن 85202 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه السيد محمد اسماعيل -  383

 جمعه السيد محمد اسماعيل محمد - بملك البنا قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 عن 79600 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل عبدالحميد السيد -  384

 اسماعيل عبدالحميد عبدالمنعم/ بملك الجيش ش-النور برج بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، محمول اكسسوارات تجاره/  اخر رئيسى

 تجاره عن 85010 برقم 20190307 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد السيد نادر عبدهللا -  385

 امبارك حسين امبارك فكرى - بملك 4 برج المحاسبين تقسيم:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه ومستلزمات تجميل مستحضرات

 قطع محل عن 85028 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم على محمد -  386

 عطيه ابراهيم رفيق - بملك الهمه قريه:  بجهة ، سيارات غيار

 85005 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القمرى ابراهيم محمد قمرى محمد حماده -  387

 سبوخ حسن شفيق محمد/بملك االحمر الكوم بلطيم:  بجهة ، شوب وكوفى كافتيريا عن

 تجاره عن 85041 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منشاوى ابراهيم رضا -  388

 منشاوى ابراهيم عيد - بملك 57 قريه:  بجهة ، اعالف

 تجاره عن 85318 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد بدير سميحه -  389

 محمد ابراهيم رضا - بملك المنصور 75 قريه:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجاره عن 85316 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد هاشم ام -  390

 سعد محمد سعد - بملك تريان:  بجهة ، وفاكهه خضر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85322 برقم 20190328 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحشيش عبدالغفار عبدالهادى السيد -  391

 الكرداوى ابراهيم ابراهيم احمد - بملك الزعفران:  بجهة ، الوميتال ورشه

 ادوات عن 85340 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد مبروك سامح -  392

 اللواتى محمود عبدالنبى ايمن - بملك المامون الخليفه شارع 84:  بجهة ، تصوير ومستلزمات مكتبيه

 عن 85329 برقم 20190331 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم نصر حسن عبدهللا محمد -  393

 ابراهيم نصر حسن عبدهللا - بملك الروضه قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 84932 برقم 20190303 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى عبدالمجيد فؤاد والء -  394

 الشناوى محمد السيد محمد=  بملك التوبه مسجد - البيضاء القنطره:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه ومالبس مفروشات

 تجارة عن 85003 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مرسى محمد هانى -  395

 محمود مرسى محمد مصطفى بملك السالم.ش بيال بندر:  بجهة ، بقالة

 معرض عن 85080 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عمر فهيم طه -  396

 سليمان عبدالعزيز خليل بدر - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، السيارات لتجاره

 ورشه عن 85081 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد نور اسماعيل -  397

 سالم محمد سالم حلمى - بملك الحلميه قريه:  بجهة ، كاوتش

 تجاره عن 85060 برقم 20190311 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد عبدالمجيد محمد -  398

 احمد عبدالستار نجالء - بملك عليوه ال برج - االطباء حى:  بجهة ، ولوازمها الصحيه االدوات

 عن 82837 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  399

 اسماعيل محمد وليد - بملك الطايفه كفر:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 82837 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  400

 العراقى اسماعيل محمد وليد  - بملك الطايفه كفر جههب رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 تجارة عن 85256 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عاصى على محمد السيد -  401

 رضوان احمد هيثم/ بملك الهاويس ابشان بيال مركز:  بجهة ، اعالف

 بقالة عن 85267 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد العزيز عبد سعدية -  402

 محمد العزيز عبد محمد/بملك_الثمانين عزبة:  بجهة ،

 عن 85287 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد هللا فتح لبيب محمد -  403

 حسين يحى عبدالاله - بملك ماهر احمد شارع من متفرع مصطفى احمد شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 حظيره عن 85296 برقم 20190327 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل محمد مصطفى تامر -  404

 حسن بدير عبدالقادر ذكى - بملك الشناوى قريه:  بجهة ، االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 البقاله تجاره عن 85298 برقم 20190327 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمد فراج ميرفت -  405

 غزى يوسف عبدالفتاح حسان - بملك االسيوطى عبدالعزيز مخبز امام - عمر بركه شارع - مسير:  بجهة ،

 عن 85304 برقم 20190327 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكران عبدالرازق محمد محمد -  406

 سكران عبدالرازق محمد حاتم - بملك سكران عزبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 ادوات عن 85300 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى رجب بسيونى سماح -  407

 سعد محمد عبدالسالم محمد - بملك البلد قلين:  بجهة ، معمار

 عن 85106 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبدالعاطى عيد حمدان ايمان -  408

 بشته ابواليزيد سمير - بملك نشرت طويله:  بجهة ، عامه صيدليه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85189 برقم 20190319 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتربى يوسف متولى ابراهيم -  409

 هللا والى ابراهيم محمد السيد السعيد - بملك مسير مدينه شباب مركز:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 معرض عن 85248 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي احمد احمد عباس احمد -  410

 موسي احمد احمد عباس/بملك الشهابيه قريه -البرلس - بلطيم:  بجهة ، السيارات لتجارة

 معمل عن 85249 برقم 20190324 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد السيد انور ايه -  411

 ندا بسيوني الشاملي/  بملك السوق/ شارع:  بجهة ، االلبان

 عن 85272 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده قطب السيد دالسالمعب السيد -  412

 حنفى حسين حنفى محمد - بملك علوان ميت الشيخ كفر اول قسم - المدرسه شارع:  بجهة ، جزاره

 دكو عن 85303 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار سليمان احمد عمرو -  413

 ابراهيم حسانين عبدالبارى فتحيه - بملك الحمراوى - شنو طريق:  بجهة ، سيارات

 تربيه حظيره عن 85305 برقم 20190327 فى قيد ، 80000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل لطفى كامل نجات -  414

 كامل لطفى كامل - بملك العزيمه شبوره عزبه 3 نمره قريه:  بجهة ، االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 تجاره عن 85166 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين جمال عياد احمد السيده -  415

 مرزوق على محمد على عطاهلل  -بملك ابوتماده قريه:  بجهة ، بقاله

 بيع عن 85147 برقم 20190317 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى محمود محمد محمود -  416

 محمد خميس محمد خميس - بملك 5 رقم محل - صنعاء سور محالت - الجيش شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما داخليه مالبس

 عابوه

 مكتب عن 85149 برقم 20190317 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى يونس عبدالوهاب عمر -  417

 ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير

 بدوى يونس عبدالوهاب فوزى - بملك الحرم برج - القباء حى - جمال جول شارع:  بجهة

 خدمات مكنب عن 84928 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقل لخدمات شاهين -  418

 شاهين عبدالعليم السيد رامى بملك - الغنيمى حصه:  بجهة ، نقل

 مواد تعبئه عن 84942 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد على سعد على -  419

 سعد على سعد - بملك المركز شارع:  بجهة ، غذائيه

 عن 84968 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالقادر صادق محمد صادق -  420

 هيبه عمر محمد منى - بملك الدمرداش الشهيد شارع:  بجهة ، سريعه وجبات مطعم

 عن 84957 برقم 20190304 فى قيد ، 110000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القشاش ابراهيم سعد صبرى سمير -  421

 يوسف عبدالسالم يوسف - بملك حازق قريه:  بجهة ، اخشاب تجاره

 عدد عن 85328 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالملك ذكى كمال عادل -  422

 موسى جابراحمد اجمد - بملك يوليو 23:  بجهة ، يدويه وادوات

 عن 84922 برقم 20190303 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالرازق عبدالسميع احمد -  423

 ابوعرب يوسف بدر عمرو - بملك البيضاء القنطره - العاشر شارع:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب

 حظيره عن 84982 برقم 20190305 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطويه ابراهيم ثابت نعمان -  424

 عبدالعزيز البيلى انشراح - بملك الشعور ام:  بجهة ، وتجارتها االلبان واردرار مواشى تربيه

 تجاره عن 84985 برقم 20190305 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كروان محمد عبدالفتاح عزيزه -  425

 محمد عبدهللا محمد محمد - بملك المنشلين قريه:  بجهة ، بقاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85020 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى ابراهيم على عبدهللا بيلى -  426

 على عبدهللا مصطفى - بملك محمد عقل شارع:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 منشار ورشه عن 85031 برقم 20190310 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمود محمد -  427

 عبدهللا محمد ابراهيم كامل اميمه - بملك حازق قريه:  بجهة ، خشب

 عن 85313 برقم 20190328 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيداحمد محمود سمير محمود خالد -  428

 محمد المغاورى احمد محمد - بملك المستشفى شارع:  بجهة ، اخشاب تجاره

 بجهة ، مطعم عن 85324 برقم 20190328 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زقزوق محمد سعد احمد -  429

 العدوى عبدالسالم حسنى - بملك الراشدين الخلفاء شارع: 

 عن 85053 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان السباعى على عزمى مبروكه -  430

 فرحات عبدالرحمن احمد - بملك قونه:  بجهة ، مكتبه

 بيع عن 85068 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد يوسف الست -  431

 عبدهللا بدهللاع الشوادفى محمد - بملك الجديد الكفر:  بجهة ، اعالف

 عن 85093 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس هارون خميس هارون -  432

 دومه على مسعود محمد - بملك ابوسكين - القاضى عزبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 عن 72240 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالعاطى عبدالعزيز اكرم -  433

 عبدالعاطى مبروك حمزه ليلى - بملك غازى سيدى - ابومنيسى قريه:  بجهة ، السمكيه المزارع مستلزمات تجاره/  اخر رئيسى

 عن 72240 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالعاطى عبدالعزيز اكرم -  434

 عز - بملك - غازى سيدى - منيسى ابو قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، السمكيه المزارع مستلزمات تجاره/  اخر رئيسى

 عامر عبدالهادى عبدالباسط

 تجاره عن 85117 برقم 20190314 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف محمد اسماعيل محمد -  435

 الشاذلى عامر عبدهللا محمد - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، اعالف

 مكتب عن 85125 برقم 20190314 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد ابراهيم -  436

 ابراهيم احمد على احمد - بملك الخريجين - القرى ام 5 قريه:  بجهة ، ومتكامله عامه مقاوالت

 عن 85128 برقم 20190314 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور رحيم احمد السيد احمد -  437

 المحروق احمد قاسم عاطف - بملك المصيف طريق - البرلس - بلطيم:  بجهة ، نجاره ورشه

 ، المراتب بيع عن 85244 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد خالد انغام -  438

 سالمه سليمان جمعه الشوادفي/ بملك السوق_شارع:  بجهة

 تجارة عن 85241 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين علي عبده حسين مروه -  439

 حسين علي عبده حسين/بملك الغفار عبد يس/د- شارع( 1) رقم عقار:  بجهة ، حريمي اكسسوارات

 تجاره عن 85286 برقم 20190326 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى مصطفى احمد -  440

 مصطفى محمد مصطفى مصطفى - بملك الحجر كوم - عالم قريه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 عن 85273 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى يونس عبدالحميد يونس -  441

 سالم عبدالعزيز عبدالفتاح محمود - بملك المامون الخليفه شارع:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجاره

 تجاره عن 85167 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد محمد احمد -  442

 البحيرى الحسينى عبدالفتاح نفيسه - بملك الصولحه - البحر شارع - البيضاء القنطره:  بجهة ، كهربائيه ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 85139 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل احمد احمد فوزى ممدوح محمود -  443

 هيكل احمد احمد فوزى ممدوح - بملك الكوم:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه المالبس تجاره

 عن 85145 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر احمد ابراهيم حسيب عبدهللا -  444

 حامد حسن محمد - بملك الجيش شارع:  بجهة ، واكسسوارتها موبايالت تجاره

 حظيره عن 84944 برقم 20190304 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد كمال عادل فرحات -  445

 الكرداوى على السيد كمال عادل - بملك البنا - قلينى قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 عن 85218 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدالمعطى عبدالعزيز محمود -  446

 جاد حسن محمود حسن محمد - بملك االداريه النيابه تقسيم:  بجهة ، وكافيه مطعم

 مخزن عن 85214 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان السعيد جمال اسالم -  447

 المرسى زيدان السعيد - بملك ابوسعيد قريه:  بجهة ، فراشه

 محل عن 85231 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جناح ابراهيم احمد مصطفي -  448

 عيسي الحميد عبد علي وليد/بملك االندلس_ شارع:  بجهة ، جزارة

 توزيعو بيع عن 85327 برقم 20190331 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حتاته محمد صبحى وفاء -  449

 عبده عبدهللا محمد سامى - بملك البرلس - المركزى المستشفى خلف - بلطيم:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 اخر رئيسى عن 59489 برقم 20190311 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رداد ابراهيم احمد عالء -  450

 يوسف احمد محمد عالء - بملك نابولى خلف - والقضاه العامه النيابه تقسيم 23:  بجهة ، الوميتال ورشه/ 

 اخر رئيسى عن 59489 برقم 20190311 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رداد ابراهيم احمد عالء -  451

 راشد محمد محمد عادل - بملك رياض عبدالمنعم الشهيد شارع 34 - 2 تقسيم  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، الوميتال ورشه/ 

 عن 85029 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالفتاح الدين عصام اسالم -  452

 حامد محمد احمد - بملك المامون الخليفه شارع:  بجهة ، ومستلزماتها االحذيه تجاره

 85032 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنياوى ابراهيم محمد محمد احمد محمد -  453

 بلتاجى عبدالسالم احمد ابراهيم - بملك البيضاء القنطره:  بجهة ، ولقاحات بيطريه ادويه وتداول بيع مركز عن

 تربيه حظيره عن 85037 برقم 20190310 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين ذكى حمام احمد -  454

 امين ذكى حمام - بملك يوسف ام قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه

 عن 85229 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخبى عبدالمولى عبدالفتاح رضا -  455

 الخبى عبدالمولى عبدالفتاح مدحت - بملك الخبى عزبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 تربيه حظيره عن 85314 برقم 20190328 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع السيد عطا امانى -  456

 موسى محمد شاكر - بملك الخريجين - القادسيه 6 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 عن 85339 برقم 20190331 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عرفه عظيمعبدال عادل احمد -  457

 عوض اسماعيل شعبان سهير - بملك الطويل الكوم -الشرقاوى عزبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 مخزن عن 85011 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى على محمد ابراهيم -  458

 الموافى على محمد محمود - بملك الرفاعى بركات عزبه:  بجهة ، الغذائيه المواد لتجاره

 عن 85063 برقم 20190311 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواحمد محمد السيد مصطفى -  459

 الدسوقى احمد ندا - بملك االهرام شارع:  بجهة ، عقارى واستثمار عامه مقاوالت مكتب

 عن 85078 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ موسى ابراهيم محمد ابراهيم -  460

 غانم بدر رياض السعيد - بملك الحالفى:  بجهة ، سيارات اكسسوار بيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تجاره عن 85087 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القلينى ابراهيم اسماعيل حسين -  461

 القلينى ابراهيم اسماعيل خالد - بملك الشقف قريه:  بجهة ، وصيانتها كهربائيه اجهزه غيار قطع

 تجاره عن 85095 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد احمد صبرى -  462

 طلب راجح طلب رمضان - بملك بورسعيد شارع من متفرع الزواوى على شارع:  بجهة ، منزليه ادوات

 بيع عن 85103 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز جالل اخالص -  463

 على ابراهيم هللا ضيف - بملك الضبعه:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجاره عن 85114 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم هللا فتح بسام -  464

 ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 85134 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد ساميه -  465

 محرم محمود صادق - بملك الرغامه قريه:  بجهة ، غذائيه مواد

 وتجارة انتاج عن 85250 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى محمد فتحى محمود -  466

 عبدالتواب السعيد السيد صفاء/ كبمل الغنيمى حصة:  بجهة ، الزراعية البدور

 تجارة عن 85240 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدميري طه سيداحمد ثريا -  467

 سيداحمد طه احمد سيد طه/بملك_ مسير قرية-المحطه. ش:  بجهة ، البقاله

 عن 85253 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد البدراوى الغنى عبد محمد -  468

 احمد البدراوى الغنى عبد على/ بملك سكين ابو تفتيش الحامول مركز:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة

 عن 85271 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام الشافي عبد منصور محمود -  469

 ابراهيم الوهاب عبد ياسر/بملك_ روينه:  بجهة ، العربيه مصر جمهورية داخل_انفار مقثاول

 عن 85289 برقم 20190326 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحيطاوى غازى محمود محمد عالء -  470

 الحيطاوى غازى محمود محمد - بملك الثمانين قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 85306 برقم 20190327 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى حسن ممدوح عادل -  471

 طلحه عبدالعاطى حسن ممدوح/  بملك النطاف:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 عن 85310 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان اسماعيل ابوزيد هانى هند -  472

 ابراهيم زكريا رجب زكريا - بملك زراعيه الجمعيه مقابل - الشامى فرج:  بجهة ، بقاله تجاره

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   البناء مواد وتجاره متكامله مقاوالت  ،  شركة   وشريكه البنا على عبدالجواد صالح -  1

 ياسر - بملك البنائين قريه- البرلس - بلطيم:  بجهة ، البناء مواد وتجاره متكامله مقاوالت عن ، 85246 برقم 20190324 فى

 مسعود على محمد

 التجميل ومستحضرات الطبيه والمستحضرات ويهاالد وتوزيع تجاره   ،  شركة   وشركائها السيد عبدالغنى فارس منار -  2

 -الغير لدى والتصنيع البيطريه واالدويه الطبيه والمستلزمات الطبيه واالجهزه الغذائيه والمكمالت الطبيه والنباتات واالعشاب

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد

 برقم 20190321 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   الزراعى واالستصالح والمقاوالت العقارى االستثمار - والواردات

 الغذائيه والمكمالت الطبيه والنباتات واالعشاب التجميل ومستحضرات الطبيه والمستحضرات االدويه وتوزيع تجاره عن ، 85225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير االستيراد -الغير لدى والتصنيع البيطريه واالدويه الطبيه والمستلزمات الطبيه واالجهزه

 والمقاوالت العقارى االستثمار - والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36

 ابوزيد محمد حسن عبدالرحمن - بملك وليوي 23 شارع:  بجهة ، الزراعى واالستصالح

 فى ،قيدت 500.000   مالها ،رأس   المشروعات واداره عامه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه مبارك عبدالعاطى السعيد محمد -  3

 مبارك عبدالعاطى السعيد محمد - بملك ابوسكين:  بجهة ، المشروعات واداره عامه مقاوالت عن ، 85312 برقم 20190327

 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس   سيارات وخدمه تموين محطه  ،  شركة   وشركاه عز بدوى عبدالسالم ابوزيد -  4

 ابواليزيد - بملك الجديد للكفر التابعه - بدوى عزبه:  بجهة ، سيارات وخدمه تموين محطه عن ، 85222 برقم 20190321

 عز بدوى عبدالسالم

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد  ،  شركة   وشركاه دياب نبيل محمد -  5

   مالها ،رأس   االدويه عدا فيما وتجارتها الطبيه االجهزه استيراد- والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه

 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير تيراداس عن ، 85325 برقم 20190328 فى ،قيدت 4000000.000

:  بجهة ، االدويه عدا فيما وتجارتها الطبيه االجهزه استيراد- والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6

 السبع سيارات معرض بجوار بايوميديكال شركه - بملك(  المحله - الشيخ كفر)  الدولى الطريق

 المطابخ واكسسوارات والفايبر االلمونيوم تجاره - المطابخ تصنيع  ،  شركة   وشريكه البنا على نظمى محمد طلعت -  6

 تجاره - المطابخ تصنيع عن ، 84986 برقم 20190305 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   النشاط ذات فى والتوريدات

 عبدالشافى فتحى - بملك الربع - الضوافره - بلطيم:  بجهة ، النشاط ذات فى والتوريدات المطابخ واكسسوارات والفايبر االلمونيوم

 الديبانى محمد

 20190319 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   كامل الى عيش مخبز  ،  شركة   وشريكته ناصر عبدالسيد فؤاد ايمن -  7

 سكران عطيه سامى - بملك البخانيس:  بجهة ، كامل الى عيش مخبز عن ، 85188 برقم

 ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   عقارى واسنثمار عامه مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشركاه حجازى محمد السيد احمد -  8

 رقم برج فينسيا ابراج - الجديده المحاربين:  بجهة ، عقارى واسنثمار عامه مقاوالت مكتب عن ، 84924 برقم 20190303 فى

 الدين شمس حسن ايات بملك - لسادسا 1

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   77621:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دعبس احمد عبدهللا كامل   - 1

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   48657:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان يوسف حسن ماهر   - 2

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   48657:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان يوسف حسن ماهر   - 3

 اخر رئيسى الغاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 العتزال  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   53282:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيدان امين شيماء   - 4

 النشاط

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   84360:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين بسيونى عبدالفتاح بشرى   - 5

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   61091:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريحان حسن فرج احمد   - 6

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   39439:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسن رمضان   - 7

 التجارة اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   63278:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه حسين حسن ياسر   - 8

 االخر الرئيسى المحل الغاء

 تم   20190306 تاريخ وفى ،   76884:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللواتى عطيه عبدالرحمن عادل عصام   - 9

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   35497:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد العدوى زينهم زينهم   - 10

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   44872:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر السيد السيد مبروكة   - 11

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   62287:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد احمد كامل يوسف محمد   - 12

 التجارة اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   82259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالباقى محمد صبحى محمد   - 13

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20190306 تاريخ وفى ،   67732:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شرف احمد محمد عبدالمحسن شرف   - 14

 التجارة اعتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   42883:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب عبدالباعث طه محمد   - 15

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   52923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه قاسم عبدالعاطى وفاء   - 16

 التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   58066:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر السعيد محمد ساميه   - 17

 التجارة اعتزال

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   58272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجمى احمد الزهيرى محمد   - 18

 النشاط عتزالال  السجل

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   58272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للدواجن الزهيرى - الى تعدل   - 19

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   80269:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غالى السيد على السيد على   - 20

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   51523:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشماوى عبدالعزيز صبحى انور   - 21

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تم   20190310 تاريخ وفى ،   84777:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجاهد عبدالبارى مصطفى عبدالهادى   - 22

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190310 تاريخ وفى ،   81342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده محمود عبدالعزيز محمد وسام   - 23

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   34185:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد عبدالعزيز حسنى   - 24

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   44107:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد بشرى احمد   - 25

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   77195:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرسى هللا عطا على ماهر   - 26

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   68166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حطب الشناوى محمد صباح   - 27

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   38406:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السروجى عبدالمحسن ابراهيم مجدى   - 28

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   38686:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد العرابى على   - 29

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   67894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته احمد عبدالمجيد على هانم   - 30

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   67894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته احمد عبدالمجيد على هانم   - 31

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   74882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيداحمد محمود جمال محمد   - 32

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   54071:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوف عبدربه عبدهللا فرج   - 33

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   80479:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشراكى عباس نور فخرى محمد   - 34

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   45512:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر محمد عمر شفيقه   - 35

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   83614:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم ابراهيم جمعه عبير   - 36

 التجارة اعتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   55669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد المجيد عبد محمد محمود   - 37

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   57221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمد سعد ايمن   - 38

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   65238:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى عبدالنبى على الجندى   - 39

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   74001:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج االمام الدسوقى فرج   - 40

 التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190313 تاريخ وفى ،   84885:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوخربوش شرف السعيد محمد السعيد   - 41

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   62610:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنسى عبدالغنى الدرينى محمد ادهم   - 42

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   50054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشربينى محمد على فتحى ليلى   - 43

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   68988:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي عبدالعزيز فوزي عبدالناصر   - 44

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   68419:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زهير متولى خليل ابراهيم   - 45

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   49052:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدراوى احمد فهمى مجدى   - 46

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   13198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصفطاوى حسن يوسف   - 47

 النشاط العتزال القيد شطب

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   42107:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عبدالمجيد فايز عبدالمالك   - 48

 التجارة اعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   74939:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى شحاته على حسناء   - 49

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   41979:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النبى حسب  ابراهيم ماهر   - 50

 النشاط العتزال القيد شطب

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   82108:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى عيد رمضان محمد   - 51

 النشاط العتزال القيد شطب    السجل

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   45348:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف محمد شريف عزه   - 52

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   77605:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مليكه على فتحى زينب   - 53

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   35671:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدعدر احمد محمد احمد   - 54

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   62217:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دوير على عطيه فهيمه   - 55

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   80273:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفره محمد على محمد عمرو   - 56

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   72553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالجواد خفاجه عوض   - 57

 النشاط العتزال  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   71902:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البزاوى ابراهيم عبدالعليم ليلى   - 58

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   72462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده محمد عبدالحميد عبدالحى   - 59

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   62434:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب خميس محمد ايمن   - 60

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   63873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حيدر ابراهيم محمد عبير   - 61

 التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190320 تاريخ وفى ،   43972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحمامصى محمود احمد السيد نهلة   - 62

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   63875:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حيدر عبدالمنعم احمد ناصر   - 63

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   52812:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العقده يونس بسيونى دولت   - 64

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   51826:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الششتاوى السيد الششتاوى   - 65

 النشاط العتزال  السجل

  السجل بشط/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   24550:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حسين محمد   - 66

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   24537:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوار ابراهيم محمد   - 67

 النشاط العتزال
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 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   64128:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهابط احمد فهمى ملوك   - 69

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   74911:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زناتى ابراهيم محمد اسالم   - 70

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   54794:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سعداوى محمد حميده   - 71

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   46267:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر طه شعبان طارق   - 72

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   59453:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى ابراهيم صبحى السيد   - 73

 لتجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   67411:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوهنطش عوض محمد احالم   - 74

 محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   83147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان حسن شاكر محمد   - 75

 محو امر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو
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 االخر الرئيسى المحل الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   43945:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب السيد عيد حنان   - 77

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   21577:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جناح غازى غازى حسنى   - 78

 محو امر

 تم   20190325 تاريخ وفى ،   80959:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان عبدالموجود رضوان احمد   - 79

 محو أمر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   63458:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوسمره عبدهللا حلمى امل   - 80

 النشاط العتزال القيد شطب

 تم   20190325 تاريخ وفى ،   75665:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصباغ محمود السيد محمد السيد احمد   - 81

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو
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 محو امر
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 النشاط العتزال
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 محو امر  السجل شطب/محو
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 النشاط العتزال  السجل
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 محو امر  السجل
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 النشاط العتزال
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 امرمحو  السجل
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 امر  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   28858:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركه ابو عيد محمد   - 92

 محو
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 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   78756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرغلى رفاعى غريب عمرو   - 94

 فرع الغاء  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  76800 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالهادى حسن عوض -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  84565 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعداوى حسين مجدى احمد -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  84181 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعيم ابراهيم راشد محمد -  3

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  84758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على خليل على منير -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  84758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على خليل على منير -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، ختاري وفي  83140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى احمد كامل محمد رجب -  6

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  83437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيداحمد ابوالفتوح احمد شوقى سعاد -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  60855 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى احمد حسن امل -  8

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  73086 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات احمد بركات سعاد -  9

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  75301 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجليل عبدالحميد جميل معتز -  10

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  81789 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قبالى احمد على نبيل احمد -  11

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  82097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخواجه غازى غازى فهمى دسوقى -  12

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  84699 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا كامل لطفى نجوى -  13

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  79491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجليل عبدالحميد جميل محمد -  14

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  70943 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمره جاد عبدالخالق الشوادفى كارم -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  59331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض محمد مصباح الهام -  16

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  84262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى احمد عبدالمحسن سمير -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  84262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى احمد عبدالمحسن سمير -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  83099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى محمود ابراهيم رضا -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  72712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى محمد موسى رضا -  20

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  64336 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبانه شبل الدسوقى محمد -  21

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  84752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم ابراهيم السعيد محمد هانى -  22

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

 رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  84533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميد رمضان عبدالفتاح بدوى فرغلى -  23

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

 تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  84665 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيسوى عبدالنبى ابواحمد الشربينى المعداوى -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  84561 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده السيد عبدالفتاح السعيد محمد -  25

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  63278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حسين حسن ياسر -  26

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  81379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل حسن محمود مصطفى -  27

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

 رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  82471 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر يوسف محمود محمد يوسف عمرو -  28

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

 رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  77675 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى عثمان محمود ابراهيم محمد -  29

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   يرالتأش وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  62376 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبشى جبران مرقص مريم -  30

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  53910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته روفائيل حنا هللا عوض دينا -  31

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  77673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد هللا فتح فريد رضا -  32

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  43564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى احمد حسن محمد -  33

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  73898 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  براغيث عبدالوهاب ابوطالب محمود -  34

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

 المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  84970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البحراوى محمد يوسف السعيد مريم -  35

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

،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  75864 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد عبداللطيف عبدهللا -  36

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

 المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  74660 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم عبدالعزيز على على مصطفى -  37

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

 المال رأس تعديل تم  20190307 ، ختاري وفي  81592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق ابراهيم حسين عدلى حسين -  38

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

 رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  59536 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده سليمان محمد الستار عبد سامى -  39

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  84804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على فوزى على اكمل -  40

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  80828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على سليمان السيد ياسر -  41

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  64928 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على جمعه عبدالعزيز ابراهيم -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  80074 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض على محمد محمد احمد -  43

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  82490 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كرامه عمر احمد محمد احمد -  44

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

 رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  69940 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالمنعم -  45

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  59331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض محمد مصباح الهام -  46

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

 المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  79525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشعيشع محمد يحى عوض مياده -  47

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  79713 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  81370 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم القناوى عبدهللا رضا -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  85010 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على السيد السيد نادر عبدهللا -  50

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  70934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوره سليمان مصطفى فوزى السيد -  51

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  58793 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد ايهاب -  52

  جنيه  6000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  82416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى عبدالفتاح عبدالمحسن -  53

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  78535 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى محمد عباس احالم -  54

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  70460 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرفاعى عبدالعاطى منير حنان -  55

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

 تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  70238 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرابي حسين عبده عبدالسالم محمد ابراهيم -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  84349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق عبدالكريم الشحات شريف -  57

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  34491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فوده محمد نصر نجاه -  58

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  52491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن ابراهيم حسن -  59

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  61625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات على مصطفى محمد -  60

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  61625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات على مصطفى محمد -  61

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

 رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  83521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين شمس عبدالفتاح عبدالعزيز يوسف -  62

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

 رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  65936 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعدالدين ابوالنجاه محمد محمد اسماعيل -  63

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  84711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هيكل احمد وديع واصف -  64

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  85105 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور الشربينى السيد جمال رمضان -  65

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  62012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه اليزيد ابو احمد هيثم -  66

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  72263 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى عيد احمد فرج عالء -  67

  جنيه  9000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  82837 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  68

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  72867 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الظريف على اسماعيل محمد رغده -  69

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  66041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح عبدالونيس صالح تامر -  70

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

 المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  84462 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بحيرى محمد عبدالعزيز فهمى سهام -  71

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  84535 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الزينى محمد الناس ست -  72

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  67915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح عطيه ابراهيم ابوالمعاطى -  73

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  35662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عطيه بسيونى حسين -  74

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

 تم  20190317 ، تاريخ وفي  82631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البالستيك ومنتجات المواسير لصناعه الجديد المصرى -  75

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

 رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  84666 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد محمد عبدالجواد الشحات رضا -  76

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  52491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن ابراهيم حسن -  77

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  82815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر محمود فرج محمد -  78

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  60840 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فوده السيد ابراهيم السيد -  79

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  70510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبده عبدالونيس اناث -  80

  جنيه  110000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  85133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهيب رزق خيرى ربيع -  81

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  54861 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويلم عيسى يوسف حليمه -  82

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  74111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد عبدالفتاح محمد -  83

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

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  85362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيدان محمد حسن محمدي ياسر -  84

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  61056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالرازق امام ايمان -  85

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84638 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيداحمد سالمه احمد محمود -  86

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا مصطفى سعد ضياء -  87

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  83269 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد غازى على مياده -  88

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرازق دومه هللا جاب بوسينه -  89

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84818 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دره محمد زيدان محمود هانم -  90

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  59035 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حافظ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم -  91

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السفريت صابر على صابر -  92

  جنيه  22000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  83869 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالوهاب محمود االمام محمود اسماء -  93

  جنيه  30000.000، الهم رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84637 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار الزكى محمود فريد احمد -  94

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

 المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84925 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين سعد اسماعيل اسماعيل سلوى -  95

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  84208 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعال عبدالحميد سامى محمد -  96

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

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  65117 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالحميد فتحي غاده -  97

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

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  85172 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصيفى محمود نصر الشحات -  98

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

 رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  72301 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيوطى يوسف محمد عاطف محمود -  99

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  58939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جناح احمد مصطفى فكرى -  100

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  77889 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته محمد محمود السيد -  101

  جنيه  240000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  70238 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرابي حسين عبده عبدالسالم محمد ابراهيم -  102

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  68362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان ابوالعزم عبدالملك صفيه -  103

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

 المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  83874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر حمد عبدالحميد يوسف احمد -  104

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  73187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر محمد محمد عبدالرازق -  105

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  73187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر محمد محمد عبدالرازق -  106

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  73046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدهللا عوض هدى -  107

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

 رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  73123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطوه عبداللطيف شعبان عبدالفتاح -  108

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  84944 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد كمال عادل فرحات -  109

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  85217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى هللا جاب محمد حجازى محمد -  110

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  84919 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه نصر عبدالمحسن منى -  111

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  81892 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مروان على مروان على -  112

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  76084 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل خضر محمد السيد سراج -  113

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  45000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشنب حسين مصطفى محسن غاليه -  114

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

 تم  20190326 ، تاريخ وفي  45000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشنب حسن مصطفى محسن غاليه/  الى تعدل -  115

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  68438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حسين حسن االمير -  116

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  83702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمود ابراهيم ايمان -  117

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  74942 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان ابواليزيد قطب هبه -  118

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  84888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جابر احمد محمد احمد -  119

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  65195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف خميس السيد محمد -  120

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  83613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرى ابراهيم يوسف على فتوح -  121

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  73147 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى فرج زكى حسنى ابراهيم -  122

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  84763 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طه ابوالفتوح ابراهيم سيده -  123

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

 رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  84979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد ابراهيم عبداللطيف مصطفى رباب -  124

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  78126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطويله حامد سالم نجالء -  125

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  75916 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزواوى محمد السعيد احمد محمد -  126

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

 تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  79900 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوى على عبدالفتاح الصاوى عبدالفتاح -  127

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  44187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للبالستيك قوره ابو رجب -  128

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  44187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للبالستيك قوره ابو رجب -  129

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  44187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوقوره بدوى عبدالرحمن رجب -  130

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

  20190328 ، تاريخ وفي  44187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للبالستيك ابوقوره رجب/ليصبح التجارى االسم تعديل -  131

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  62850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفار محمد محمد احمد محمد -  132

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  77515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور اسماعيل عيسى محمد -  133

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  77515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور اسماعيل عيسى محمد -  134

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  82412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد فكرى -  135

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  62252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى عبداللطيف عبدالمنصف خيرى -  136

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  44386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بطرس جرجس كمال رتيبه -  137

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  55988 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى احمد محمد الشاملى -  138

  جنيه  130000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  61629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغنى عبدالغفار عبدالقادر سامح -  139

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

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  85306 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى حسن ممدوح عادل -  140

  جنيه  52000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  54508 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فرج نظمى حموده -  141

  جنيه  60000.000، ماله رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  82837 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  142

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  82857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى السيد حسنى فاطمه -  143

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

 رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  83633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى على عبدالعظيم احمد ساندى -  144

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

 المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  82837 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  145

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف مرسى متولى يوسف ابراهيم -  1

  بدر بدر حسن - بملك 7 طلمبات طريق - ابومصطفى قريه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقل لخدمات شاهين -  2

  شاهين عبدالعليم السيد رامى بملك - الغنيمى حصه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 66868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد السيد عبدالعزيز الشوادفى -  3

 االشقر ابراهيم كمال بملك - صالح اللواء شارع المنتزه حى  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سعد اسماعيل اسماعيل سلوى -  4

 يونس هنداوى لطفى يوسف  بملك - الديبه ميت قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد غريب احمد -  5

 صقر محمد المرسي تحيه ليصبح الملك تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد على السيد محمد احمد -  6

  القزاز محمد على السيد ابراهيم - بملك الحالفى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد حسن محمد احمد -  7

  ابراهيم كامل يوسف ممدوح بملك - حازق قريه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى بدر لملوم لمياء -  8

  منصور عيسوى محمود عبدهللا بملك - عمير شباس  ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 48657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان يوسف حسن ماهر -  9

 االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على ابوالغيط محمد -  10

  كفافى احمد احمد سعد - بملك الثمانين قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 66868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد السيد عبدالعزيز الشوادفى -  11

  عبدالرحيم محمد عبدهللا زينب بملك - الدوله قضايا هيئه تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالرازق عبدالسميع احمد -  12

  ابوعرب يوسف بدر عمرو - بملك البيضاء القنطره - العاشر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 57566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى -  13

 2 رقم محل مصطفى عبدالبارى مصطفى - بملك شنو قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 57566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى -  14

  2 رقم محل مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى - بملك شنو قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 57566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى -  15

 مصطفى عبدالبارى مصطفى/  بملك شنو  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دره محمد زيدان محمود احمد -  16

  دره محمد زيدان محمود - بملك متبول قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالمجيد فؤاد والء -  17

  الشناوى محمد السيد محمد=  بملك التوبه مسجد - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب فهمى صبرى محمد -  18

 الغريب فهمى صبرى سمير بملك - اللبان الشيخ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان عباس مصطفى هبه -  19

  بدير ابراهيم حمدى بملك - شنو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز ابراهيم جمال -  20

  محمود عبدهللا محمد - بملك مسير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعناع ابواليزيد احمد اشرف -  21

  نعناع ابواليزيد احمد سمير بملك - البكاتوش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 84919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه نصر عبدالمحسن منى -  22

  الغمرى ابراهيم عطيه محمد بملك - العباسيه - دومه عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد السيد حسنى محمد -  23

  الدسوقى محمد السيد حسنى - بملك الجرايده منشيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عبدالحميد احمد حجازى -  24

  على محمد السعيد محمد - بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالعال احمد مسعد عمرو -  25

  زيان عبدالعال احمد مسعد احمد - بملك البرلس - البحريه حى - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم يوسف ابراهيم محمد -  26

  الجوهرى محمود يوسف حسام - بملك المصنع شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 75463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد غصوب السيد غصوب -  27

 عطاهللا محمد عطاهللا السيد/بملك القاضى قرية/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى احمد ابراهيم محمد عادل -  28

  البهنسى ابراهيم محمد - بملك غازى سيدى - الكبير غازى سيدى مسجد ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 79045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالجليل احمد السعيد -  29

 مصطفى عبدالفتاح ابراهيم السيد/ بملك مسير قرية-المصطفى نور مسجد بجوار/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزميرلى محمد عبدالمنعم محمد -  30

  االزميرلى على محمد عبدالغنى - بملك افندى عمر بجوار الجيش شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 70943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره جاد عبدالخالق الشوادفى كارم -  31

 جاد عبدالخالق فهمى صابر -الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر المرسى حمدى امل -  32

  عطيه ابراهيم محمود على - بملك العرب حامول ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على سعد على -  33

  سعد على سعد - بملك المركز شارع ،

 العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات عبدالرحمن محمود فيصل احمد -  34

  البتانونى بدوى على صالح - بملك اريمون ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن الدسوقى بدر -  35

 عبدهللا شعبان نجاح - بملك المنشى كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عثمان عادل حماده -  36

  دياب محمد محمد رقيقه - بملك تيره غرب قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عثمان عادل حماده -  37

 دياب محمد محمد رقيقه/ بملك تيره غرب قرية بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالحميد طلعت تامر -  38

 غازى سليمان الحميد عبد جمال-الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدوى عبدالرحمن السيد عبدالرحمن -  39

  فرج عوض على محمد - بملك سخا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد راضى احمد -  40

  جمعه محمد راضى اكرامى - بملك الصفا منشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين السيد على احمد محمد -  41

 شاهين احمد السيد على عيد - بملك برلسال - الربع - االحمر الكوم - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كمال عادل فرحات -  42

  الكرداوى على السيد كمال عادل - بملك البنا - قلينى قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاش ابراهيم سعد صبرى سمير -  43

  يوسف عبدالسالم يوسف - بملك حازق قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان احمد محمد احمد -  44

 منازغ احمد فتحى - بملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مبارك عبدالمنصف امبارك -  45

  محمد احمد عثمان نوره - بملك 4 تقسيم - الزقازيق شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا موسى محمد محمد -  46

  رخا موسى محمد احمد - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رمضان سالم احمد -  47

  يونس محمد محمد - بملك ابومصطفى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى على يوسف ماهر -  48

 المغازى يوسف اشرف/ بملك المغازى عبدالفتاح 0ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هرج هللا عطا ابراهيم محمد جمال -  49

  ابراهيم محمد رافت - بملك البرلس - الربع- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 72867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظريف على اسماعيل محمد رغده -  50

 موسى احمد نفيسة/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عبدالعظيم -  51

  الغندور طه فرج محمد - بملك الكبرى المنشاه- السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 59331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد مصباح الهام -  52

 السيد محمد عبدالوهاب/ بملك الشعراوى الشيخ ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى السيد احمد محمود على -  53

  صبره الصاوى محمد هانم - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد محمود عيد عبدالحليم -  54

 الشواف بدير كمال ابراهيم - بملك اسحاقه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريش محمد على مؤيد -  55

  بريش محمد محمد على - بملك الجديد االوقاف تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى عبدالوهاب عزت احمد -  56

  ابراهيم حسين يوسف الزهيرى - بملك الرياض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عثمان عادل حماده -  57

 دياب محمد محمد رقيه - بملك تيره غرب قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فتحى يسرى فتحى -  58

  عبدالمجيد على فتحى يسرى - بملك ابوعيشه - الشراقوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 84945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمنعم كامل ايمان -  59

  عطيه عبدالمنعم كامل محمد - بملك وهالشراق 47 قريه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم عبداللطيف مصطفى رباب -  60

  عبدالرحمن اسماعيل نبيه - بملك صروه قريه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فرحات ابراهيم عبدالهادى -  61

  ابراهيم فرحات ابراهيم - بملك تريان ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 75840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالعزيز رضا -  62

  عبدالعزيز رضا محمد - بملك الثمانين بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى صالح صالح محمد مسعد -  63

  حمامو محمد حمزه السيد حامد - بملك البرلس - الغربى الموقف بجوار - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 57870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب ابراهيم محمد -  64

 محمد عبدالوهاب ابراهيم يوسف/الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى احمد حامد طارق -  65

  مشالى احمد حامد - بملك الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالقادر حامد اسالم -  66

  الخولى ابراهيم حسن حسن - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 79600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ماعيلاس عبدالحميد السيد -  67

 االوقاف عمارات - بملك الجيش شارع - النور برج 7 بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 79600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل عبدالحميد السيد -  68

  االوقاف عمارات - بملك الجيش شارع النور برج 7 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 79600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل عبدالحميد السيد -  69

 اسماعيل عبدالحميد عبدالمنعم/ بملك الجيش ش-النور برج بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد شعبان ابراهيم مدحت -  70

  خلف السيد عبدالمحسن هيثم - بملك المثلث قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى سيداحمد عرفات السيد -  71

  العراقى سيداحمد عرفات - بملك ناصر قريه - تيره غرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوزيد حمدى شكرى -  72

 بركات ابراهيم احمد محمد - بملك الثمانين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل مصطفى احمد فؤاد محمد -  73

  محمد محمد عبدالحليم حلمى - بملك 47 الـ عمارات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84981    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، محمد محمود مرغنى محمود -  74

  محمد محمود مرغنى - بملك المعموره 8 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالعزيز نصر السعيد -  75

  المرسى عبدالعزيز نصر - بملك العالميه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد عبدالدايم محمد احمد -  76

 البرهامى اسماعيل مختار احمد - بملك الدوله قضايا هيئه تقسيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرموطى جالل محمد امين محمد مصطفى -  77

  القرموطى جالل محمد امين محمد مصطفى - بملك الجيش شارع - االوقاف - النور برج ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 75840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالعزيز رضا -  78

  عبدالعزيز رضا محمد - بملك الثمانين قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 75840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالعزيز رضا -  79

 محمد سليمان فرحات سناء - بملك الثمانين قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 57870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب ابراهيم محمد -  80

 محمد عبدالوهاب ابراهيم يوسف/الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر امين القصبى تامر -  81

  عبدالقادر امين القصبى كريمه - بملك البريه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الششتاوى السيد الششتاوى السيد -  82

  احمد الششتاوى السيد الششتاوى - بملك الشراقوه 40 قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالقادر صادق محمد صادق -  83

  هيبه عمر محمد منى - بملك الدمرداش الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطويه ابراهيم ثابت نعمان -  84

  عبدالعزيز البيلى انشراح - بملك الشعور ام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوى محمد يوسف السعيد مريم -  85

  السيد عبده محمد ابراهيم - بملك زهران قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كروان محمد عبدالفتاح عزيزه -  86

  محمد عبدهللا محمد محمد - بملك المنشلين قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مراد عبدالمنعم عبدهللا -  87

  الدين سراج احمد فتوح هدى - بملك الجرايده - المنشيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل ابراهيم حسن منصور سامى -  88

  ماجد سليمان عبدالماجد صبرى - بملك اللبان الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد يوسف ابراهيم كريم -  89

  حسن مرسى مرسى شادى - بملك على الحاج قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 84984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسيب على جالل محمد محروس -  90

  عبدهللا ابراهيم حسن السيد - بملك ابوقطفه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد فؤاد محمد -  91

 عبدالرازق عبدالعزيز عبدالعزيز بهاء - بملك بلشاشه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 59676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل على محمد احمد -  92

 صالح بيومى عاطف/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود محمد احمد -  93

  عطيه محمود محمد - بملك الخاشعه 62 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى زكى محمد سعد محمد ياسر -  94

 محمد طاهر محمود - بملك الماليه شارع - البرلس - بلطيم ،:   شيرالـتأ وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عمر شعالن عمر -  95

  خليل محمد فتحى شريف - بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى ابراهيم السيد عصمت -  96

 حراز ابراهيم محمد محمود/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور غانم احمد على -  97

  منصور غانم احمد على عبدالعزيز - بملك سن ام - الشافعى بسطويسى عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا احمد عبدالسالم محمود مروان -  98

  مهنا احمد عبدالسالم محمود - بملك الشرفيه برج الجديده المحاربين ابراج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى صبرى عبدهللا -  99

  عبدهللا الدسوقى صبرى - بملك الزغفران - االربعين قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالجليل الرفاعى حامد -  100

 الشرقاوى عبدالجليل الرفاعى حامد/ايصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 85001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيداحمد نعمه -  101

  الشهاوى عاطف احمد - بملك السالم تقسيم - البلديه داير شارع 6 عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 63278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  102

 محمد غازى غازى حنان/بملك الشقف قرية/الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 63278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  103

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه يوسف عبدالرؤف عادل جالل -  104

  يوسف عبدالرؤف عادل - بملك البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابواليزيد محمد احمد -  105

  محمد ابواليزيد محمد - بملك الزعفران االربعين قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى ابراهيم عبدالنبى ايمن -  106

  غازى مرسى احمد/  بملك السوق شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكندوز السيد محمد عبدهللا مروه -  107

  هللا عوض عبده ثروت - بملك المثلث ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 83873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السالم عبد حامد -  108

 رمضان خميس عليوة سعد/ بملك ابوسكين قرية/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 62376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى جبران مرقص مريم -  109

 حبشى جبران مرقص مريم/ بملك المعداوى مدرسة ميدان ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين على عبدالحميد عاطف -  110

  الجندى حسن حسن فوقيه - بملك ساعىال جمعيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف طه محمد السيد حسين -  111

  العسوى محمد فريد - بملك رمضان من العاشر شارع اول ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 85000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى سيداحمد السعيد صالح -  112

  احمد يوسف محمد عرب - بملك العمومى سخا شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى محمد محمد السبكى -  113

  السبكى احمد عبدالعزيز سعد - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور فؤاد فؤاد محرم -  114

  طنطاوى مندور فؤاد فؤاد - بملك الحفير 10 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار احمد محمد عبدالمؤمن فؤاد -  115

  سعدهم عبدالحليم على انعام - بملك 7 كوبرى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 72196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد القوى عبد احمد احمد -  116

 عيسى محمد محمد السيد/ بملك الربع  الضوافرة البرلس مركز بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 72196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد القوى عبد احمد احمد -  117

 حماد طه على حامد - بملك - الربع - الثالثاء سوق - بلطيم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى محمد حلمى رأفت على -  118

 هاشم علي محمد محمد ثناء/ بملك طنطا موقف امام البحر شارع الشيخ كفر بندر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطرى عبدالستار محمد هدى -  119

  غالى احمد عبدالحليم رضا - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حامد ابراهيم محمد -  120

 المالك عبد مصباح ارزاق/ بمال هالل قرية الرياض مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الغنى عبد محمود السيد -  121

 حسين طلبة اسامة/ بملك القليعه عزبة الحامول مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا بدير صابر بسيونى -  122

  النويرى محمد سعد سامح بملك - الشام شارع  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 72196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالقوى احمد احمد -  123

 عيسى محمد محمد السيد/ بملك الربع  الضوافرة البرلس مركز بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 57739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم رجب الدين صالح -  124

 سالمه ابراهيم رجب ابراهيم بملك43 رقم عقار الصناعيه المدينه19 شارع الشيخ كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين السيد بالل -  125

  ابوطاحون محمد عبدالعزيز محمد -بملك الحلميه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 يختار وفي 85010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد السيد نادر عبدهللا -  126

  امبارك حسين امبارك فكرى - بملك 4 برج المحاسبين تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 58272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى احمد الزهيرى محمد -  127

 بمكتب المقيد الرئيسى المحل وتعديل رئيسى محل الى المنصورة بمكتب المقيد االخر الرئيسى المحل تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الغاؤه مع اخر رئيسى محل الى كفرالشيخ

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 58272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للدواجن الزهيرى - الى تعدل -  128

 بمكتب المقيد الرئيسى المحل وتعديل رئيسى محل الى المنصورة بمكتب المقيد االخر الرئيسى المحل تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الغاؤه مع اخر رئيسى محل الى كفرالشيخ

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الرحمن عبد الستار عبد بدر -  129

 صالح محمد عنان صابر/ بملك البيضاء القنطرة بندر الشيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى على محمد ابراهيم -  130

  الموافى على محمد محمود - بملك الرفاعى بركات عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مرسى محمد هانى -  131

 محمود مرسى محمد مصطفى بملك السالم.ش بيال بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام على محمد على -  132

  الشربينى ابراهيم محمد وفاء - بملك الطرفايه 4 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 57739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم رجب الدين صالح -  133

 المهس ابراهيم رجب ابراهيم بملك43 رقم عقار الصناعيه المدينه19 شارع الشيخ كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 81087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الويشى رزق محمد عبدهللا -  134

  غلوش محمود محمد صالح/ بملك سن ام_ يوسف الحاج/ ع الرياض مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فكيه نور -  135

  مفتاح ابراهيم محمد فكيه - بملك الزهراء قريه - بلطيم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القمرى ابراهيم محمد قمرى محمد حماده -  136

 سبوخ حسن شفيق محمد/بملك االحمر الكوم بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 81087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الويشى رزق محمد عبدهللا -  137

  غلوش محمود محمد صالح/ بملك سن ام_ يوسف الحاج/ ع الرياض مركز ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 85002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد مصطفى الحميد عبد خالد محمد -  138

 المزين ابراهيم هللا عبد هويدا/ بملك غازى سيدى الشيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى حسن البشير حسن -  139

  الرفاعى جبر السيد زكى مها - بملك الجيش شارع 16 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوتى عبدالهادى معوض تيسير -  140

  توفيق سعيد زينهم - بملك الجديه 63 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد السيد احمد -  141

  ابوالعمايم فاروق محمد سماح - بملك الجيش شارع امتداد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ابوالعز حسن عبدالحليم -  142

  مندور محمد محمد - بملك ابشان الحامول طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدهللا على عبدهللا -  143

 عبدهللا ذكى عبدهللا سامى - بملك االداريه النيابه تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفل اسماعيل محمد احمد محمد -  144
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود عبدهللا محمد -  146

  عبدالغنى محمد حنان - بملك مسير ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنياوى ابراهيم محمد محمد احمد محمد -  147

  بلتاجى عبدالسالم احمد ابراهيم - بملك البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 ريختا وفي 85019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل خضر متولى احمد -  148

  عماره على عبدالعظيم السعيد/  بملك الجمهوريه شارع امتداد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حسين لطفى ياسر -  149

  خميس حسين لطفى - بملك الجديه 47 قريه ،:   الـتأشير
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين ذكى حمام احمد -  151

 امين ذكى حمام - بملك يوسف ام قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالفتاح الدين عصام اسالم -  152
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو
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  العطافى السيد محمد - بملك زيدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القارب جاد محمد جاد احمد -  160

  وفا ابراهيم ابراهيم ابراهيم - بملك الرحمه مسجد بجوار - بلطيم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد البسيونى محمد السيد السيد -  161

  محمد البسيونى محمد السيد - بملك الجديده االمل - 77 قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم على محمد -  162

  عطيه ابراهيم رفيق - بملك الهمه قريه ،:   الـتأشير

 تم 20190310 تاريخ وفي 85033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عبدالحميد عبدالحميد السعيد عبدالحميد -  163

  محجوب عبدالحميد عبدالحميد السعيد - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منشاوى ابراهيم رضا -  164

  منشاوى ابراهيم عيد - بملك 57 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليمى عليمى عبدالباسط حمدى -  165

  عثمان عبدالفتاح محمد عثمان - بملك الرى مساكن 5 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم على عبدهللا بيلى -  166

  على عبدهللا مصطفى - بملك محمد عقل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد حماده مروى -  167

 امبابى محمد على محمد - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه عبداللطيف شعبان محمد -  168

  عطوه عبداللطيف شعبان - بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد سامى احمد -  169

  السيد عبدالقادر عصام - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد صالح محمد -  170

  سليمان احمد محمد صالح - بملك البرلس - ابوسليمان قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شباره الحمادى رمضان رمضان -  171

  شباره الحمادى رمضان السيد - بملك الحجر كوم قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 66932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد السيد حماده -  172

 موسى محمد زكيه - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السباعى على عزمى مبروكه -  173

  فرحات عبدالرحمن احمد - بملك قونه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى يوسف عبدالجواد ابراهيم -  174

  البسيقى يوسف عبدالجواد على - بملك عمير شباس - العمومى الشارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 79713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  175

 عبداللطيف محمود عبدالمعبود رافت - بملك الخاشعه 62 قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 79713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  176

 عبداللطيف محمود عبدالمعبود رافت - بملك الخاشعه 62 قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع احمد محمود هيام -  177

  منصور جميل زكريا محمد - بملك الصفا مجمع - الجامع شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد محمد السيد مصطفى -  178

  الدسوقى احمد ندا - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيمى زياد االء -  179

  مراد ابراهيم محمود محمود - بملك البرلس - مبارك الشيخ - بلطيم ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد السيد ايمان -  180

 عبدالرحمن محمد عباس احمد - بملك الحجنه كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدال محمد السيد محمد -  181

  ابوالمعاطى ابراهيم عبدالغفار - بملك الجديه 46 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 59489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد ابراهيم احمد عالء -  182

 يوسف احمد محمد عالء  -بملك نابولى خلف - والقضاه العامه النيابه تقسيم 23 بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار عبدالحميد محمود احمد -  183

  الجيار عبدالحميد محمود محمد - بملك البنا قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 79947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فؤاد نجيب متولى -  184

 الدسوقى عبدالقادر هيام - بملك الحلميه قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد انيس انور -  185

  موسى محمد انيس موسى - بملك ابوعرفه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان عباس محمود ثروت محمد -  186

  ريحان عباس محمود ثروت - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد عبدالمجيد محمد -  187

  احمد عبدالستار نجالء - بملك عليوه ال برج - االطباء حى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى عبدالفتاح فتحى هاله -  188

  عبدالعزيز فتحى رفعت - بملك العام الطريق - الهمه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى احمد محمد عبدالمنعم هند -  189

  صالح محمد احمد محمد شاكر - بملك البنا قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد ابراهيم زينب -  190

  السيد ابراهيم محمد - بملك قلينى - المصنع عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبدالمنعم محمد احمد -  191

  الشناوى حمزه محمد - بملك تريان - البحر طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 59489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد ابراهيم احمد عالء -  192

  يوسف احمد محمد عالء - بملك نابولى خلف - والقضاه العامه النيابه تقسيم 23 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 59489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد ابراهيم احمد عالء -  193

 راشد محمد محمد عادل - بملك رياض عبدالمنعم الشهيد شارع 34 - 2 تقسيم  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 85061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السيد عبدالعزيز محمد كريم -  194

  خميس السيد عبدالعزيز محمد - بملك الشقف عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 79713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  195

  عبداللطيف محمود عبدالمعبود رافت - بملك الخاشعه 62 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 79713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  196

 عبداللطيف محمود عبدالمعبود رافت - بملك الخاشعه 62 قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد احمد محمد -  197

  عبدهللا محمد السعيد خميس - بملك الهدى شارع - تريان ،:   الـتأشير

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد صابر هيثم -  198

  حافظ محمد صابر - بملك الشقف قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد نصر محمد سحر -  199

  عبدالعزيز طه كوثر - بملك بقلوله قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده بلتاجى محمد سيداحمد -  200

  بلتاجى محمد محمد - بملك الخريجين 6 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عمر فهيم طه -  201

  سليمان عبدالعزيز خليل بدر - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ موسى ابراهيم محمد ابراهيم -  202

  غانم بدر رياض السعيد - بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش حامد محمد جمال محمد -  203

  درويش حامد محمد جمال - بملك المنشلين قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 64886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام عطيه مسعد ناديه -  204

 درغام عطيه مسعد نادية/ بملك الزهراء بقرية المحلية الوحدة بجوار -365 رقم عقار- بلطيم- الزهراء قرية/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالحليم السيد اسامه -  205

  واخرين اباظه ورثه - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سليمان عبدالحليم سليمان -  206

  عطيه سليمان عبدالحليم جمال - بملك الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم عادل ابراهيم -  207

  سيداحمد بسيونى زكريا فاطمه - بملك الضبعه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد على -  208

  عبدالجليل عبدالحميد حلمى احمد - بملك اسماك بورصه 7 طلمبات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح عبدالفتاح حمدى هناء -  209

  صحصاح عبدالفتاح حمدى عاطف - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فراج عبدالرؤوف محمد -  210

  محمود عبدالرؤف حلمى - بملك ابومصطفى - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد نور اسماعيل -  211

  سالم محمد سالم حلمى - بملك الحلميه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه يوسف احمد محمد -  212

  حمزه يوسف احمد محمد - بملك ماضى عطيه - االهرام شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبلى سليمان محمد محمود -  213

  حجازى خليل جمعه رزق - بملك طالب ابى بن على برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد السيد ايمان -  214

  احمد حسن صبحى وائل - بملك على الحاج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 72867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظريف على اسماعيل محمد رغده -  215

 الكنانى يوسف  عمر/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشرتى محمود عبدالعال حسين السيد -  216

  محمود عبدالعال حسين نبيل - بملك متبول ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد محمد السيد -  217

  متولى احمد ابراهيم جميل عمرو - بملك الثوره شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فهمى ابراهيم مجدى -  218

  راوى السيد احمد فهمى مجدى - بملك يسرى مسجد بجوار سالمه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد يوسف الست -  219

  عبدهللا عبدهللا الشوادفى محمد - بملك الجديد الكفر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التهامى المرغنى عبدالمنعم المرغنى -  220

 التهامى المرغنى عبدالمنعم كريم - بملك الشرقاويه قريه ،  : الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 85077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين البيومى عبدالحليم جالل عبدالحليم -  221

  جوده احمد محمد سعاد - بملك الدراملى 3 قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 70934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوره سليمان مصطفى فوزى السيد -  222

  قوره سليمان مصطفى فوزى - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 70934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوره سليمان مصطفى فوزى السيد -  223

 فوزى ريحان مصطفى فوزى - بملك الجمهوريه شارع  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 72240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالعاطى عبدالعزيز اكرم -  224

  عبدالعاطى مبروك حمزه ليلى - بملك غازى سيدى - ابومنيسى قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه السيد مامون شعبان -  225

  سالمه السيد مامون محمد - بملك الجديه - تيره غرب ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى على المتولى احمد -  226

  وفا مرسى محمد كريمه - بملك الشرقى المجاز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل قنديل عبدالرحمن اسماء -  227

  محمد رمضان اسماعيل - بملك فؤاد محمد عماره بجوار 2 تقسيم تونس شارع ،:   الـتأشير فوص

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد عبدالرحمن عبدالعزيز احمد -  228

  محمد عبدالرحمن عبدالعزيز السعيد - بملك المدرسه شارع - القرضا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش عبدالوهاب درويش زينب -  229

  سنتر الشروق-االرضى الدور-3 رقم محل وعنوانه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 81647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بدير صبحى محمد -  230

 المغازى مخلوف عايده/ ملك 63 رقم محل- الصناعية المدينة/الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمود عبدالمعبود على -  231

  نصر محمود عبدالمعبود عبدالستار - بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد عبدالمنصف -  232

  الشهاوى سيداحمد محمد رشا - بملك اريمون - الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد مصطفى فاطمه -  233

  بدوى فرج وجدى محمد - بملك التجاريه المدينه - القاضى صبرى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصره محمد على عبدالرحمن -  234

  النواصره محمد على - بملك ندا فريد شارع 4 تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 81406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد عبدالرؤف نشات -  235

 مجاهد محمد عبدالرؤف - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 82837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  236

  اسماعيل محمد وليد - بملك الطايفه كفر بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالستار هشام -  237

  على السيد عبدالعزيز اشرف - بملك ابوريا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحمن شعبان مجدى -  238

  ابوغازى على عبدالمجيد محمد - بملك اريمون ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور الشربينى السيد جمال رمضان -  239

  محمد ناصف محمود - بملك الطايفه كفر قريه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالسالم السيد جمال -  240

  ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى - بملك الناصريه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس هارون خميس هارون -  241

  دومه على مسعود محمد - بملك ابوسكين - ضىالقا عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد صالح صالح هنداون -  242

  العبد احمد احمد مصطفى - بملك التجاريه المدينه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى عشرى ابراهيم فؤاد ابراهيم -  243

  الهنداوى عشرى ابراهيم فؤاد - بملك االصالح قريه ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 70934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مصطفى فوزى السيد -  244

  قوره سليمان مصطفى فوزى - بملك الجمهوريه شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 75909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد السيد وحيد محمد -  245

 الجنزورى رفعت محمد/  ملك غازى سيدى - الحالفى- البحر ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدربه عطيه حمدى -  246

  سعيد عبدربه عطيه حمدى - بملك القبلى الناحيه داير شارع - علوان ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 72240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالعاطى عبدالعزيز اكرم -  247

  عبدالعاطى مبروك حمزه ليلى - بملك غازى سيدى - ابومنيسى قريه ،:   الـتأشير وصف

،  نوانالع تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 72240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالعاطى عبدالعزيز اكرم -  248

 عامر عبدالهادى عبدالباسط عز - بملك - غازى سيدى - منيسى ابو قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى شعبان سليمان ساره -  249

  قنديل عبدالحميد ابراهيم - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدهللا جمال محمد -  250

 محمد عبدالقادر نظيمه - بملك المثلث قريه - الزراعيه الجمعيه بجوار - الشونه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 82837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  251

  اسماعيل محمد وليد - بملك الطايفه كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 82837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  252

 العراقى اسماعيل محمد وليد  - بملك الطايفه كفر بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار مصطفى محمد الدين محى مصطفى -  253

 اسعد انيس زكى انيس - بملك العمومى الشارع - عمير شباس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز جالل اخالص -  254

  على ابراهيم هللا ضيف - بملك الضبعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  255

  كنفاش محمد محمد زكى - بملك حمدى احمد الشهيد شارع 5 - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض زيدان زيدان محمد -  256

  عالم ابراهيم ابراهيم يسريه - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد صبرى -  257

  طلب راجح طلب رمضان - بملك بورسعيد شارع من متفرع الزواوى على شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 78535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد عباس احالم -  258

 الجندى محمد عباس احالم/ بملك العرب حامول/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده دومه هللا فتح صالح -  259

  عبدربه محمد محمد مدحت - بملك سعدون عزبه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدالمطلب ابراهيم انتصار -  260

  عبدالدايم عبدالمطلب ابراهيم محمد - بملك المنصور 77 قريه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 81406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد عبدالرؤف نشات -  261

  مجاهد محمد عبدالؤف - بملك الجرايده بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84614    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده دومه هللا فتح صالح -  262

  عبدربه محمد محمد مدحت - بملك سعدون عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده دومه هللا فتح صالح -  263

 عرب سالم سالم انعام - بملك سن ام قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلينى ابراهيم اسماعيل حسين -  264

  القلينى ابراهيم اسماعيل خالد - بملك الشقف قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 70238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابي حسين عبده عبدالسالم محمد ابراهيم -  265

 احمد احمد عبدربه كمال/ بملك البرلس برج-الجونة ارض -الصحى الصرف محطة امام/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 النيل

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالعاطى عيد حمدان ايمان -  266

  بشته ابواليزيد سمير - بملك نشرت طويله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور البيلى البيلى عبدالقادر دينه -  267

  الدمياطى احمد محمد احمد - بملك الشهابيه قريه -  البرلس 0 بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف محمد محمد خالد عمر -  268

  الدويك ابراهيم عبدالجليل السيده - بملك البرلس/  فتح سيدى شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى السيد محمد عزت دمحم -  269

  السيد محمد عزت احمد - بملك الجديده السمك حلقه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمود اسماعيل الدين عالء احمد -  270

  كامل محمود اسماعيل الدين عالء - بملك المامون الخليفه من متفرع عطيه عبدالحليم الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد نجيب الشربينى -  271

  حميده على فوزى - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم هللا فتح بسام -  272

  ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب رزق خيرى ربيع -  273

  عاشور احمد سراج محمد - بملك/  القبلى الساحل/  بلطيم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 78727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد الرفاعى احمد محمد ورده -  274

 موسى السيد عبدالحميد مصطفى/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى محمد احمد عزه -  275

  الدوانسى يوسف محسب يوسف - بملك الكركات ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور الدين بهى عبداللطيف السيد محمد -  276

  عاشور الدين كمال محمود - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 66206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مجاهد الدسوقى خميس -  277

 عمر احمد قبيصى وداد - بملك عبدالمطلب قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 68552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى عبده رافت خالد -  278

 غنيم محمد عبدالمنعم رضا/بملك 47 عمارات/ الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام الشافي عبد منصور محمود -  279

 ابراهيم الوهاب عبد ياسر/بملك_ روينه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدستى احمد عبدالرحمن عصام -  280

  الدستى احمد عبدالرحمن عماد - بملك نشرت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور رحيم احمد السيد احمد -  281

  المحروق احمد قاسم عاطف - بملك المصيف طريق - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمد اسماعيل محمد -  282

 الشاذلى عامر عبدهللا محمد - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحرايرى محمود العزيز عبد الغضبان -  283

 بريك عبداللطيف فايز عزيزه - بملك المدافن بجوار - الحامول طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحرايرى محمود العزيز عبد الغضبان -  284

 بملكه -الحفير -غرب 13 قرية بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد محمد الزغبى ابراهيم -  285

  شحاته محمد الزغبى محمد - بملك ابوطبل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح امين هناء -  286

  القادوم على اسماعيل عبدالفتاح  مجدى - بملك البحر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 66206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مجاهد الدسوقى خميس -  287

  عمر احمد قبيصى وداد - بملك عبدالمطلب قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 66206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مجاهد الدسوقى خميس -  288

 العرابى السيد ابراهيم/بملك-الحالفى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر ابوزيد عجمى اسالم -  289

 اغا خليل اسماعيل بشرى  بملك - النقراشى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 84493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عبدالمعطى عيد محمد اكرم -  290

 ابوالهوى ابوالمعاطى ابراهيم محمد/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان عبدربه فوزى عبدالناصر فوزى -  291

  عبدربه فوزى رافت - بملك سن ام ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد فهعر سعد -  292

 اسماعيل محمد ابراهيم زينب - بملك القرن قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكر مصطفى طه رجب السيد -  293

  مصطفى عبدالحليم رجب بملك -الجونه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحرايرى محمود العزيز عبد الغضبان -  294

 بريك عبداللطيف فايز عزيزه - بملك المدافن بجوار - الحامول طريق بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 79949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد اسماعيل ممدوح رضا -  295

 حماد اسماعيل ممدوح/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد ابراهيم -  296

  ابراهيم احمد على احمد - بملك الخريجين - القرى ام 5 قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حامد عطوه ابوالسعود -  297

  شحاته عبدالتواب توفيق خالد بملك - السينما شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 85119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد بكر -  298

 عاشور صالح عبدالخالق صابر - بملك العمدان قريمه ،

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85145    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، عامر احمد ابراهيم حسيب عبدهللا -  299

  حامد حسن محمد - بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه قطب رزق سعد احمد -  300

  احمد مصطفى عبدالعليم الجرجاوى - بملك الوعظ تقسيم - تبارك برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالفتاح عبدالعاطى سهام -  301

  عبده سليمان يوسف - بملك الكبرى العشريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل احمد احمد فوزى ممدوح محمود -  302

  هيكل احمد احمد فوزى ممدوح - بملك الكوم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد على عبدالفتاح -  303

  النجار متولى رضا - بملك الكهرباء شركه بجوار - المركز شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف حسن عبيد الشحات -  304

 عمر محمد عمر شفيقه - بملك حفنى كوبرى - الجرايده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين محمد حسين محمد محمود -  305

  عيسى محمد محمد رفعت سناء - بملك عيسى رفعت الشيخ شارع علوان ميت كوبرى - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز عبدالستار طه -  306

  عبدالعزيز عبدالستار سامى - بملك الحدود قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى محمد عبدالعظيم فتحى عماد -  307

  ماضى عبدالعطيم فتحى عبوده - بملك البرلس - الشهابيه شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 84666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد محمد عبدالجواد الشحات رضا -  308

  المرسى المتولى محمد نبيل  -بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعال محمد غاده -  309

  نايل على على ابواليزيد - بملك الحصفه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 69701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عمر عمرو -  310

 محمد احمد عمر محمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عزت عبدالعزيز محمود -  311

  النجار مرسى يوسف احمد - بملك ثانى قسم - عبدالعزيز احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاويش احمد السيد محمود -  312

  الهنداوى على محمد هشام - بملك اباظه مسجد امام - الجمهوريه شارع/  الهنداوى برج ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالهادى ابوالفتوح عبدالهادى ساره -  313

  التحفه حسن عبدالحميد حمدى - بملك البحر شارع - حازق قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود محمد محمود -  314

 عابوه محمد خميس محمد خميس - بملك 5 رقم محل - صنعاء سور محالت - الجيش شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 79278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد احمد سامية -  315

 عابدين ابراهيم احمد مديحة/ بملك مصطفى ابو قرية/الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد بسطويسى اسماعيل -  316

  حسن السيد عبدالستار - بملك سعدون عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى يونس عبدالوهاب عمر -  317

  بدوى يونس عبدالوهاب فوزى - بملك الحرم برج - القباء حى - جمال جول شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 66041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالونيس صالح تامر -  318

  عبدالحميد بسيونى شفيقه - بملك مبارك شارع - على الحاج - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 66949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقفه سيداحمد صالح عبدالجواد عصام -  319

 مدحت - بملك االهلى البنك مقابل 5 شقه - الثالث الدور - عبدالناصر جمال شارع - بلطيم -الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  لغبارىا عيسى محمود

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه عبدالمعطى الدين عصام محمود -  320

  سليمه عبدالمعطى الدين عصام محمد - بملك نشرت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 84704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عبدالمعطى عيد مسعد صالح -  321

  عبدربه عبدالمعطى عيد محمد اشرف - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد موافى مسعد محمد -  322

 على سعد موافى ورثه - بملك المائيه االحياء خلف - الشرقى الموقف - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خميس يونس حمدى -  323

  سليمان خميس عبدالفتاح بسيونى - بملك المالحه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد ساميه -  324

  محرم محمود صادق - بملك الرغامه قريه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح -  325

  شتا عيد احمد محمود - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد عوض محمد عمرو -  326

  جوده رشاد ابراهيم - بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 72792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل محمود محمود نجاح -  327

  المردنى محمد حسن رمضان - بملك شبراطو منشاه - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد احمد -  328

  الشناوى احمد محمود سهير - بملك البيضاء القنطره - البحر شارع ،:   رالـتأشي

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد محمد مصطفى محمد خالد -  329

  محمد زيدان ممدوح - بملك الشهابيه قريه - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالعاطى مصطفى ايمان -  330

  دومه محمد عبدالحميد زهيه - بملك زينب السيده شارع 1 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 85155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد عزيزه -  331

 خليل على عبدالنبى على السيد  - بملك السمراء العزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك البدوى على اسامه -  332

  مبروك البدوى على - بملك قلينى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنون سعيد على رجب ابراهيم -  333

 قنون على رجب محمد - بملك الديبه ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطاط علي محمد علي دعاء -  334

 البطاط محمد محمد زياد/بملك_الخاشعه_البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالوهاب السيد محمد -  335

  الغريب المرسى ياسمين - بملك الطويل الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى على احمد والء -  336

 عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد - بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل حسن عبدربه السعيد محمد -  337

 يس محمد محمد محمد - بملك- البرج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد محمد احمد ايهاب -  338

  الشيخ محمد محمد احمد مروه - بملك القديمه السينما شارع - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى محمود نصر الشحات -  339

  مليجى احمد فؤاد فوزيه - بملك الهمه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود عبده محمود -  340

  عبدالعزيز محمد طالل - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 54861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم عيسى يوسف حليمه -  341

 ابوالخير رزق رمضان محمود/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالسالم يوسف ابراهيم -  342

  يوسف عبدالسالم يوسف حماده - بملك متبول كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد عبدالرحمن -  343

  بدوى محمد حسن محمد - بملك طيبه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل سمير سمر -  344

  حسن على عبدالحميد هانى - بملك عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الطحاوى احمد محمد -  345

  الطحاوى احمد محمد محمود - بملك الخريجين 5 قريه القرى ام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم المرسى الغريب رضا -  346

  على موسى فاطمه - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى عبدالمعبود احمد محمد -  347

  عبدالخالق على حسن احمد - بملك الحمراء - الشرنوبى يوسف محمد عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد الخطيب -  348

  محمد على محمد محمد - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 84006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالستار هشام اسالم -  349

 عبدالعزيز عبدالحميد مجدى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عبدالغفار رشاد السيد -  350

  القصاص عبدالغفار رشاد ياسر - بملك والمدارس النادى شارع - كبرىال المنشاه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم فريد عبدالعاطى فريد -  351

  عمر مصطفى زكريا محمد هاجر - بملك والبضائع النقل تقسيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 83868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خليل اسماعيل هويدا -  352

 مصطفى محمد احمد فكرى/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم رجاء محمد -  353

  مصطفى ابراهيم رجاء - بملك قراجه زراعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جمال عياد احمد السيده -  354

 مرزوق على محمد على عطاهلل  -بملك ابوتماده قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى عمر السعيد عصام -  355

  البحيرى عمر السعيد - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفداوى ابراهيم رمضان مرجان -  356

  سالمة محمود عطيه يوسف/ بملك الزهيرى شارع من متفرع البيضاء القنطرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 56144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميرة موسى محمد محمود -  357

 ميرة موسى محمد محمود/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد حسن يمحمد ياسر -  358

 الشناوي حمزه محمد_ تريان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد احمد -  359

  البحيرى الحسينى عبدالفتاح نفيسه - بملك الصولحه - البحر شارع - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى هللا فتح محمد هدى -  360

  قانون على رجب محمد - بملك الديبه ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 85181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد محمد سعد احمد -  361

  سالم احمد محمد عرفه - بملك عبدالمطلب قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 82339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على السيد عيد محمد -  362

  شحاته محمد عبدهللا عبدالحميد - بملك االقتصاديه المساكن - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 82339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على السيد عيد محمد -  363

 سماحه سعد هللا سعد عبدالعظيم - بملك الحرفين منطقه - بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 79534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  364

  النبى حسب ابراهيم ماهر - بملك 56 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 79534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  365

 ابراهيم مرسى عبدالعاطى السيد - بملك الرصيف بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد محمد السيد -  366

 متولى احمد ابراهيم جميل عمرو/ بملك الجالء ش/الى تعدل ،   :الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالستار رمضان عبدهللا -  367

  سليمان احمد عبدالغنى احمد - بملك عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى يوسف متولى ابراهيم -  368

  هللا والى ابراهيم محمد السيد السعيد - بملك مسير مدينه شباب مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عبدهللا على عبدالحميد وحيد -  369

 القلفاط عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر - بملك البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى مصطفى اشرف -  370

  عبده عطيه الرفاعى محمد - بملك الكبرى فرج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 82339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على السيد عيد محمد -  371

  شحاته محمد عبدهللا عبدالحميد - بملك االقتصاديه المساكن - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 73855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف كمال جمال حاتم -  372

 مرسى محمد حلمى سامى/بملك 87 رقم عقار-الشرطة تقسيم 8 قطعة/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى بدير سامى محمود -  373

  رزق احمد كمال محمد - بملك الجزائر شارع 15 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمد عبدالنبى عبدالسميع -  374

  هللا عوض محمد عبدالنبى سالمه - بملك الشرقاويه قريه ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور حسن حميده عبدالعاطى احمد -  375

  عيد احمد ناجح - بملك الطايفه كفر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عبدالمنعم شفيقه -  376

  عبدالسالم محمود عوض هانى - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السعودى عبدالحكيم رضا -  377

  صقر فرج السعودى عبدالحكيم - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على التهامى احمد الشحات محمد -  378

  على التهامى احمد الشحات - بملك الشرقى المجاز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالحارس الشاملى رضا -  379

  عبدالرازق عبدالحارس الشاملى سامى - بملك الرصيف ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى احمد على محمد -  380

  مرسى محمد شعبان - بملك العريان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد ابراهيم محمود رضا -  381

  مطاوع احمد يوسف احمد - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد على ابراهيم على اشرف منى -  382

  عبدالقادر المنشاوى انور على - بملك الخريجين 8 قريه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 85183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبود ابراهيم حسن ابراهيم -  383

  حامد عبدالمالك بريك خضره - بملك 74 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 79534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  384

  النبى حسب ابراهيم ماهر - بملك 56 قريه/  بجهه اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 61056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق امام ايمان -  385

 حسن يوسف محمد احمد ضياء/ بملك سن أم- العباسية طريق/ الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد درويش مجدى -  386

  حميده عبدالعاطى حسين - بملك الخاشعه 61 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي اللطيف عبد غالي غالي -  387

 هللا عبد ابورواش فتحي محمد/بملك_بدوي ابو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلب سعيد جمال مديحه -  388

  احمد محمد على - بملك الصوالحه شارع - القنطره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمود احمد ياسر -  389

  محمود محمود احمد - بملك ابوسكين تفتيش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالمعطى عبدالعزيز محمود -  390

  جاد حسن محمود حسن محمد - بملك االداريه النيابه تقسيم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد السيد على عيد -  391

 شاهين السيد على عيد احمد/ بملك بلطيم -الربع-االحمر الكوم/الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالعزيز عبدالغنى عبدالعزيز -  392

  ابوالعزم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح - بملك - بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 59035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم -  393

 طايع بسيونى السيد ايمان/ بملك الهندسة شارع -المحطة قلين/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد صالح علي -  394

 الفار محمودعبدالواحد/بملك_التجارة مدرسة بجوار_سعيد بور شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 73225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لزيادىا صالح ابراهيم محمد -  395

 الزيادى صالح ابراهيم محمد/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد بدير السيد السيده -  396

  الشرقاوى حسن السيد محمد - بملك الشمارقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق محمود -  397

  الخليجى السيد احمد عبدالجليل - بملك تيره غرب ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابودياب محمد عبدالبارى مصطفى -  398

 ليله عبدالواحد  محمود جمال/  بملك - كامل مصطفى 0ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى رضوان صبرى احمد -  399

  عبدالقادر عبدالرحمن محفوظ - بملك الشناوى رزقه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز -  400

  الشناوى دالحميدعب عبدالقادر المغربى - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد بسيونى احمد -  401

  حسين محمد محمد هذاع - بملك 49 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى محمود محمد -  402

  محمد محمد السيد ثناء - بملك الحجر كوم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن السيد عبدالسالم عيد اسماعيل -  403

 قنديل محمد عبدربه صباح - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمد ممدوح كمالت -  404

  عوض رمضان طه عادل - بملك الحجر كوم قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خريم عطيه على محمود احمد -  405

  عابد احمد سمير احمد - بملك التعليميه االداره مقابل - الحامول - بلطيم طريق -  البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد محمد اسماعيل -  406

  جمعه السيد محمد اسماعيل محمد - بملك البنا قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل على عبدالرحمن مجدى -  407

  مصطفى احمد السعيد احمد السيد - بملك الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى على محمد انور احمد -  408

  جادهللا احمد حمدى منال - بملك صندال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين سالمه عباس محمود -  409

  ياسين سالمه عباس جمال - بملك ابومصطفى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى احمد زكى محمد -  410

  السيد سعد السعيد - بملك الورد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دهيم على عبدالعزيز ابراهيم -  411

  جبران فرج مالك - بملك الخاشعه 61 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 76742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعيد حسن اسامه -  412

 الجندى محمود السيد مصطفى/ بملك البارون قصر وبجوار هشام مكتبة امام- لقمان الحكيم ش 14 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 82859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى الدسوقى محمد محمود -  413

 مرسى الدسوقى محمد احمد/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى هللا جاب محمد حجازى محمد -  414

  ابوكمون عيسى عيسى عيسى - بملك البرج - الجونه - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل برهام مجدى عزيزه -  415

  يوسف محمد عصام - بملك قلينى/  المصنع عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 85214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان السعيد جمال اسالم -  416

  رسىالم زيدان السعيد - بملك ابوسعيد قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 84473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمعه الذكى عماد محمد -  417

 الرفاعى فوزى عبدالسالم/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم زيدان سالمه -  418

  محمد طه اسماعيل اميمه - بملك الصنايع حى - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 83706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب حسانين كمال هانى -  419

 النحاس احمد محمود صالح/ بملك الدلتا ش 9 رقم محل( 1) برج الفالوجا ابراج/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان احمد محمد الدين ضياء محمد -  420

  العريان احمد محمد الدين ضياء محمد - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 84583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى السيد صبحى نسمه -  421

  خليل ابراهيم محمد - بملك دفريه كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 84583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى السيد صبحى نسمه -  422

 محمد السيد رمضان محمد بملك دفرية كفر بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 84583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى السيد صبحى نسمه -  423

  خليل ابراهيم محمد - بملك دفريه كفر بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد هامال -  424

  سعداوى محمد حميده - بملك ابومصطفى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 78212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زلط مصطفى احمد السيد -  425

 الزهار محمود احمد - بملك الشيخ كفر ثانى قسم - السمادونى شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد حلمى ابتسام -  426

  ابوبكر محمود عزت اشرف - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي عبده حسين مروه -  427

 حسين علي عبده حسين/بملك الغفار عبد يس/د- شارع( 1) رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك ابواالسعاد رزق عوض نهى -  428

  عبده حريص ميالد اشرف - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 65589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوزيد حمدى سهير -  429

  موسى ابوزيد حمدى سهير - بملك المسيرى قريه عنوانه دسوق تجارى سجل بمكتب اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 78212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زلط مصطفى احمد السيد -  430

  الزهار محمود احمد - بملك الشيخ كفر ثانى قسم - السمادونى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 78212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زلط مصطفى احمد السيد -  431

 محمد عبده السيد حمدى/بملك طلحة سيدى ميدان- زغدان شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمد عبدالفتاح عصام -  432

  المعداوى محمد عبدالفتاح عصام - بملك اللبان الشيخ شارع - الحلقه مساكن ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى محمود نصر الشحات -  433

 خطاب محمد السيد سعدية/ بملك البحر ش- بيال/ الى تعدل ،  : الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخبى عبدالمولى عبدالفتاح رضا -  434

  الخبى عبدالمولى عبدالفتاح مدحت - بملك الخبى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد خالد انغام -  435

 سالمه سليمان جمعه الشوادفي/ بملك السوق_شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم هللا فتح بسام -  436

  ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم هللا فتح بسام -  437

 ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى كامل ابوالعباس سحر -  438

  النواصرة عبدالعزيز محمد/  بملك - معاوية شارع- الجديدة العزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم هللا فتح بسام -  439

  ابراهيم هللا فتح ياسر يحى - بملك الرصيف بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 85232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم ممدوح طارق محمود -  440

 حمدان محمد محمد عثمان/بملك المرازقه كفر/وبمحج عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 71783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش حسن العجمى السيد جيهان -  441

 رضوان على محمد هانم/ بملك يوليو 23 ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 72301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى يوسف محمد عاطف محمود -  442

 المدبولى محمد السعيد خالد/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم محمد وليد -  443

 بدر ابراهيم محمد عابد/بملك_ريه ابو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطا ابراهيم لطفي رضا -  444

 موسي محمد حامد احمد كريم/بملك البرلس/ الدولي الطريق بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 25732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمد ام -  445

 الجزار مصطفى عبدالمنعم/ بملك التجارية المدينة- 8 ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي ابراهيم محمد اسالم -  446

 زناتي ابراهيم محمد شادي/بملك_ابوبدوي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 81623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول طلبه سعد هيثم -  447

 عمر هويدى محمد بملك الحدادين تل ش-البنايين- البرلس- بلطيم/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  448

 عبده صبرى جمعه - بملك البرلس برج - الجونه ارض - 82 رقم عقار - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  احمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميري طه سيداحمد ثريا -  449

 سيداحمد طه احمد سيد طه/بملك_ مسير قرية-المحطه. ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمتعال محمد عبدالعال احمد -  450

 المسلحة بالقوات المنوية الشؤن ادارة/ بملك- المسلحة القوات فندق امام- بلطيم مصيف - بلطيم  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد السيد محمد السيد -  451

 رمضان سالم احمد/ بملك مصطفى ابو  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي احمد احمد عباس احمد -  452

 موسي احمد احمد عباس/بملك الشهابيه قريه -البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 50697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور منقريوس منصور سامى -  453

 العسكرى مجدى وبجوار الشواربى وبحرى الحديد السكة بحرى بهيج-العرب برج وعنوانه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابوزيد اسماعيل هدي -  454

 احمد سيد محمد فاروق احمد/بملك_الشرقي الكفر_الجديدة سعد.ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح متولي فرج محمد -  455

 صحصاح سعد حسين صبحي/  مسيربملك قرية_صحصاح. ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  456

 احمد عبده صبرى جمعه - بملك البرلس برج - الجونه ارض - 82 رقم عقار - بلطيم  ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  457

 كنفاش محمد محمد زكى - بملك حمدى احمد الشهيد شارع 5 - البرلس برج - بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى محمد فتحى محمود -  458

  عبدالتواب السعيد السيد صفاء/ بملك الغنيمى حصة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي احمد عبدالعزيز سعد خالد -  459

 احمد عبدالعزيز سعد هاني/بملك_غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 64191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدكرورى هللا فتح محمود احمد -  460

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 85231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح ابراهيم احمد مصطفي -  461

 عيسي الحميد عبد علي وليد/بملك االندلس_ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى الصاوى فتوح -  462

 الجدايل ابو محمد المجيد عبد/ بملك المحطة قلين_ التأمينات شارع قلين بندر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين الفتاح عبد حسين -  463

 ابراهيم حسين الفتاح عبد غالية/ بملك الكبرى سريوه بيال مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي علي محمد علي ايمن -  464

 سليم السيد عبده علي محمد/بملك_ متبول قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 44258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  465

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ لكبم النصر.ش الحامول بندر بجهة اخر رئيسى محل بافتتاح قام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 44258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  466

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/بملك النصر.ش الحامول بندر بجهة اخر رئيسى بافتتاح قام ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضبيش الهادى عبد الرحيم عبد محمد -  467

 الهادى عبد الرحيم عبد فوزى/ بملك_  القصب محلة_ الشيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال محمد بسيونى ثناء -  468

  فرجانى حسن فوزى عاطف/بملك العباسية قرية/ محرم عزبة الرياض مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى احمد بسيونى سامح -  469

 الخولى المجيد عبد رضا سالى/ بملك البكاتوش قلين مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان صادق محمد حمدان -  470

 عثمان ادق محمد جمالت/ بملك-تيره غرب_الحامول مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل سامى السيده -  471

 سالم السيد نبية السيد/بملك_االحمدية قرية_ الحامول مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 44258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  472

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ بملك النصر.ش الحامول بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 44258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  473

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ بملك المركز.ش الحامول بندر بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد البدراوى الغنى عبد محمد -  474

 احمد البدراوى الغنى عبد على/ بملك سكين ابو تفتيش الحامول مركز ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 61224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  475

 البسيونى على جمعه ابراهيم على/بملك_ الشرقى الكفر_  الحامول مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 61224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  476

 الدين نصر ابراهيم الفتاح عبد احمد/بملك_ الشرقى الكفر_ الحامول مركز بجهة رئيسى له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 61224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  477

 البسيونى على جمعه ابراهيم احمد/ بملك الشرقى الكفر الحامول مركز بجهة اخر رئيسى محل بافتتاح قام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 61224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  478

 البسيونى على جمعه ابراهيم على/ بملك_ الشرقى الكفر الحامول مركز بجهة اخر رئيسى محل بافتتاح قام ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عراقي مصطفي الرحمن عبد انصاف -  479

 السالم عبد محمد الرحمن عبد لطفي/بملك_طبل ابو_ قرية طنطا_الشيخ كفر العام طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسي السيد الفتوح ابو المرسي -  480

 ابورواش فتحي هويدا/بملك_الهمه_قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمود ابراهيم محمود -  481

 خليل علي السيد مؤنس السيد/بملك_ الناصر عبد لجما/ ميدان ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عاصى على محمد السيد -  482

 رضوان احمد هيثم/ بملك الهاويس ابشان بيال مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد غازى الشحات محمد -  483

 احمد الشربينى ابراهيم عبير/ بملك الجرايدة الحوه قرية بيال مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد قطب جمال -  484

 فرج محمد قطب/ بملك_ العباسية_دومه عزبة_ الرياض مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد العزيز عبد سعدية -  485

 محمد العزيز عبد محمد/بملك_الثمانين عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 85258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد كامل -  486

 على محمد كامل باسم/ بملك الجرايدة منشية بيال مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 44258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  487

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/ بملك النصر.ش الحامول بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 44258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  488

 اسماعيل ابراهيم محمد خالد/بملك المركز.ش الحامول بندر بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 61224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  489

 البسيونى على جمعه ابراهيم احمد/بملك_ الشرقى كفر_ الحامول مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 61224    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  490

 الدين نصر ابراهيم الفتاح عبد احمد/بملك الشرقى الكفر- الحامول مركز بجهة رئيسى له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 64935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا حماده -  491

 نورالدين ابراهيم حلمى عزه - بملك الحالفى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 64935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا حماده -  492

 الدين نور ابراهيم حلمى عزه/بملك-عليبه طلعت شارع16-غازى سيدى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبران فرج عطيه مالك -  493

  جبران فرج عطيه مالك عطيه - بملك الشرقى - العياش قريه - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود جادالكريم احمد وليد -  494

 ادريس محمود عبدالكريم جاد احمد - بملك الحامول تفتيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى فهيم فوده فتحيه -  495

  متولى بسيونى فريج محمد - بملك قلين منيه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد محمد رشاد محمود السيد -  496

  حسين على عبدالفتاح ابراهيم - بملك(  الثالجه)  الدلتا شارع 11 ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 64935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا حماده -  497

 نورالدين ابراهيم حلمى عزه - بملك الحالفى قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحيطاوى غازى محمود محمد عالء -  498

  الحيطاوى غازى محمود محمد - بملك الثمانين قريه ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على محمد السيد رضا رائد -  499

  محمد على محمد محمد - بملك غازى سيدى قريه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى مصطفى احمد -  500

 مصطفى محمد مصطفى مصطفى - بملك الحجر كوم - عالم قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل البسيونى عبدالمجيد محمد بسيونى -  501

  على السيد فؤاد لطفى - بملك االبعاديه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 80932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شقفه درويش عبدالسالم على حماده -  502

 العباسى عيسى حلمى صالح/ بملك بلطيم-البرلس-االحمر الكوم/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190326 تاريخ وفي 45000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشنب حسن مصطفى محسن غاليه/  الى تعدل -  503

 عبدالمجيد محمد صبحى عاطف/ليصبح الملك تعدل  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 68438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن االمير -  504

  وهبه ميخائيل حنا فواد ميخائيل - بملك ابوصالح طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 68438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن االمير -  505

  سالمه حسين السيد محمد - بملك الشراقوه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالعاطى مجدى -  506

  مرعى عطيه فلاير - بملك المنشى كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك عبداللطيف عبدالهادى عبدالسالم -  507

  عبداللطيف عبدالهادى محمد - بملك السحايت 3 نمره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 45000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشنب حسين مصطفى محسن غاليه -  508

 عبدالمجيد محمد صبحى عاطف/ليصبح الملك تعدل  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض محمود ايمان -  509

  حمزه ابراهيم محمد عمرو - بملك البشاير قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد احمد -  510

  سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد - بملك اول تعاون ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 68438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن االمير -  511

 وهبه ميخائيل حنا فواد ميخائيل - بملك ابوصالح طريق بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 81273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلوع ابراهيم محمد السيد اشرف -  512

 متولى الهاللى محمد نجوى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عيد رمضان محمد -  513

  ابراهيم السعيد مصطفى - بملك ابوطبل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى يونس عبدالحميد يونس -  514

  سالم عبدالعزيز عبدالفتاح محمود - بملك المامون الخليفه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد نورالدين -  515

  خليفه اسماعيل سمير احمد - بملك االبعاديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه احمد عزالرجال محمد احمد -  516

  السكرى شعبان درغام شعبان - بملك المزرعه اسواق مخزن مقابل - الجديده الضرائب تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 70331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبدالجواد ابراهيم محمد -  517

 عبدهللا احمد شكرى محمد/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زكريا عبدالبصير طلعت -  518

  زايد البسيونى محمد مصطفى - بملك الطايفه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 62323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  519

  بىاالتر السيد االتربى محمد - بملك تريان ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 62323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  520

 المنشاوى محمد فؤاد احمد - بملك الحامول الشيخ كفر طريق اول  الحالفى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  521

  امين ابراهيم احمد ابراهيم - بملك الحجر كوم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 62323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  522

 االتربى السيد االتربى محمد - بملك تريان بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده قطب السيد عبدالسالم السيد -  523

  حنفى حسين حنفى محمد - بملك علوان ميت الشيخ كفر اول قسم - المدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى بدوى سمير صابر -  524

  الجداوى بسيونى بدوى سمير - بملك الضبعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد هللا فتح لبيب محمد -  525

  حسين يحى عبدالاله - بملك ماهر احمد شارع من متفرع مصطفى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل محمد مصطفى تامر -  526

 حسن بدير عبدالقادر ذكى - بملك الشناوى قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكران عبدالرازق محمد محمد -  527

  سكران عبدالرازق محمد حاتم - بملك سكران عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى عبدالرازق عبدالعزيز نعمه -  528

  غالى مرسى احمد السيد - بملك الشباب مركز خلف/  البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تقى على خضر محمد شريف -  529

  الدين تقى على على خضر محمد - بملك الكورنيش شارع - البرج - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق احمد المغاورى على عماد -  530

  رخا عوض محمد عادل - بملك االعدايه مدرسه مقابل - االهرام شارع 9 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسماعيل ابوزيد هانى هند -  531

  ابراهيم زكريا رجب زكريا - بملك زراعيه الجمعيه مقابل - الشامى فرج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرينى طلبه عبدالحليم محمود -  532

  طلبه عبدالحليم محمود - بملك الدولى الطريق - االزرق الكوبرى بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 اريخت وفي 85305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل لطفى كامل نجات -  533

  كامل لطفى كامل - بملك العزيمه شبوره عزبه 3 نمره قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالرحيم يسن محمد راضى -  534

  عبدالرحيم يس محمد تامر - بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرينى طلبه عبدالحليم محمود -  535

  طلبه عبدالحليم محمود - بملك الدولى الطريق - االزرق الكوبرى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 52732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرينى طلبه عبدالحليم محمود -  536

 الدرينى طلبه عبدالحليم محمود - بملك المعرى العالء ابو شارع 30 بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه يونس محمد عبدالحميد عبدهللا -  537

  الماريه يونس محمد عبدالحميد عبدهللا - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى رجب بسيونى سماح -  538

  سعد محمد عبدالسالم محمد - بملك البلد قلين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 84635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرؤف على عبدالرؤف -  539

 عالم عبدالرؤف على عبدالرؤف/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى حسن ممدوح عادل -  540

  طلحه عبدالعاطى حسن ممدوح/  بملك النطاف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد ابراهيم هشام -  541

  اسماعيل محمد ابراهيم خالد - بملك ابوريا قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 76014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليفه ابراهيم ايمن -  542

 جمعه المتولى حسين حمدى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد الدسوقى رمضان -  543

  السيد يوسف على والء - بملك الجرايده - الحوه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عطيه يوسف محمد -  544

  شعوط عبده احمد فكرى - بملك الغنيمى حصه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان طلبه محمد مرفت -  545

  الشيخ كفر ومدينه مركز - بملك القطر محطه - البلديه شارع - سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد فراج ميرفت -  546

  غزى يوسف عبدالفتاح حسان - بملك االسيوطى عبدالعزيز مخبز امام - عمر بركه شارع - مسير ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  نالعنوا تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوى مسعد ابوالوفا حمدى -  547

  خليل محمد صالح صالح - بملك رمضان من العاشر  شارع من متفرع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد الشناوى عزالرجال حسنى هيثم -  548

  حسن كامل على كامل - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار سليمان احمد عمرو -  549

  ابراهيم حسانين عبدالبارى فتحيه - بملك الحمراوى - شنو طريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح السيد زغلول عبدالرحمن -  550

  الدين سيف امام محمد امام محمد - بملك الشرطه قسم بجوار 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد على السيد -  551

  جوده محمد على السيد تامر - بملك القرى ام 5 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 77515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  552

 الكيالنى محمد على السيد احمد - بملك 71 قريه رئيسىبجهه محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد عطا امانى -  553

  موسى محمد شاكر - بملك الخريجين - القادسيه 6 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد هاشم ام -  554

  سعد محمد سعد - بملك تريان ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 77515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  555

  الكيالنى محمد على السيد احمد - بملك 71 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 77515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  556

 منصور اسماعيل عيسى/ ملك قريش صقر 71 قرية بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالجواد عبدالخالق احمد هيام -  557

  العطار محمد متولى الشحات - بملك الصغرى المنشاه - اللمعى عزبه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيداحمد محمود سمير محمود خالد -  558

 محمد المغاورى احمد محمد - بملك المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى الزينى محمد انعام -  559

  على غنيم عبدهللا احمد - بملك سالمه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق محمد سعد احمد -  560

  العدوى عبدالسالم حسنى - بملك الراشدين الخلفاء شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر مجاهد يوسف رشاد يوسف -  561

  رشك مجاهد يوسف رشاد يوسف - بملك الشرفا قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدهللا حسن السيد محمد -  562

  على على البيلى يسرى - بملك الجرايده - الشطوط قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرزوق جمعه رسميه -  563

  محمد ابوزيد الهاللى اسماعيل - بملك السحايت ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحشيش عبدالغفار عبدالهادى السيد -  564

  الكرداوى ابراهيم ابراهيم احمد - بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 78756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى رفاعى غريب عمرو -  565

 2018/  12/  25 فى 1078 برقم المودع الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 78756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى رفاعى غريب عمرو -  566

  فرغلى رفاعى غريب عمرو بملك - الربع - المعسكر تقسيم - بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 78756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى رفاعى غريب عمرو -  567

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 85318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد بدير سميحه -  568

  محمد ابراهيم رضا - بملك المنصور 75 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نصر حسن عبدهللا محمد -  569

 ابراهيم نصر حسن عبدهللا - بملك الروضه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى مصطفى عبدالحميد عالء -  570

  طلب عبدالغنى احمد جيهان - بملك الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد كمال احمد -  571

  السيد متولى محمد كمال - بملك سخا - مبارك ابراج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 82886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد امين وليد -  572

 غانم مصطفى غانم السيد/ بملك  البشاير/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا عيد مصطفى صادق -  573

  شطا عيد مصطفى محمد  - بملك العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك ذكى كمال عادل -  574

  موسى جابراحمد اجمد - بملك يوليو 23 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفاضى حلمى ابراهيم حلمى -  575

  عبدهللا موسى محمد عبدالقوى هشام - بملك دقميره قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد مبروك سامح -  576

  اتىاللو محمود عبدالنبى ايمن - بملك المامون الخليفه شارع 84 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى عبدالرحمن محمد السيد محمد -  577

  الشهاوى عبدالرحمن محمد السيد  ورثه - بملك ناصر بنك اما - المامون الخليفه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيوانى محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح -  578

  يوسف عبدالسالم ليلى - بملك دقميره قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته محمد صبحى وفاء -  579

  عبده عبدهللا محمد سامى - بملك البرلس - المركزى المستشفى خلف - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع محمد محمد صبحى خالد -  580

  موسى على احمد السيده - بملك متبول كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 83428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد عبداللطيف عصام على -  581

 عبداللطيف0 ع- القلينى قرية/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 54508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرج نظمى حموده -  582

 اللقانى بسيونى مصطفى محمد/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفه عبدالعظيم عادل احمد -  583

  وضع اسماعيل شعبان سهير - بملك الطويل الكوم -الشرقاوى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب زاهر نشات محمد -  584

  احمد سيد محمد فرج طلحه - بملك اسكندريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 85334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الطنطاوى السيد صبرى -  585

  هللا جاب عطيه ماجد - بملك( جيهان شارع)  ندا فريد شارع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 24716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص احمد محمد فتحى -  1

 سيارات غيار قطع تجاره/  الى تعدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 80292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه السيد كمال السيد -  2

 ومنزليه كهربائيه  اجهزه معرض/   الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 70983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالقادر محمد محمد احمد -  3

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجوعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

 والواردات الصادرات على للرقابه

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعد فرج السيد عبدالعاطى/الى تعدل -  4

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا وتصدير واستيراد عامة مقاوالت/الى تعدل:  التأشير وصف

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى السيد فرج السيد عبدالعاطى -  5

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا وتصدير واستيراد عامة مقاوالت/الى تعدل:  التأشير وصف

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 59331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد مصباح الهام -  6

 كافيه/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 83998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جادهللا محمد السيد فاطمه -  7

 صناعية ومنظفات تجميل مستحضرات/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 76878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مازن عبدالنعيم محمد عمر نجالء -  8

 اخشاب وتجارة الية  نجارة ورشة/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 78377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم السيد محمد ماهر ازهار -  9

 فساتين وتأجير حريمى كوافير/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 57870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب ابراهيم محمد -  10

 سيارات زيوت/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 81725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم عثمان السعيد -  11

 رش موتور واصالح دراجات اصالح/ الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 63278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن ياسر -  12

 ةالبقال تجارة/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 75335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جمال حسنين محمد حسنين -  13

 ومشتمالتها البناء مواد وبيع وتجارتها منزلية وادوات مكاتب اثاث توريد مكتب/الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 59676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل على محمد احمد -  14

 ولقاحات بيطرية ادوية وتداول بيع مركز/ الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 61104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال ابراهيم ابوشعيشع السيد سمر -  15

 (العسكرية المالبس عدا فيما) وتصديرها جاهزة مالبس تجارة/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 72196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالقوى احمد احمد -  16

 العامة الهيئه من بها المصرح 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما تصدير مكتب/ ليصبح النشاط تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 80828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سليمان السيد ياسر -  17

 االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره - الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 55210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حماد محمد هانم -  18

 اعالف تجاره - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 84902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف رمضان محمد بكر ابتسام -  19

 وتجارتها نااللبا وادرار ماشيه اناث تربيه - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 69792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عثمان احمد محمد احمد -  20

 وتجارتها وبسكويت كعك مصنع - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 79713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  21

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما عامه ومقاوالت وتصدير استيراد مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه

،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 79525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع محمد يحى عوض مياده -  22

 وتجارتها اليه موبيليا نجاره ورشه/   الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 84399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعدنى احمد خيريه -  23

 وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 84746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالسالم احمد -  24

 االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية حظيرة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 65165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرد على عبدالفتاح يسن عصام -  25

 كامل الى بلدى مخبز/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 84699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا كامل لطفى نجوى -  26

 وتجارتها االلبان وادرار ماشية تربية حظيرة/الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماماال على محمد على -  27

 االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية حظيرة/ الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى عبدالوهاب محمد السيد -  28

 موازين اصالح/ الى تعدل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 61625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات على مصطفى محمد -  29

 وتصديرها واستيرادها رى مواتير غيار قطع/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 52491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن ابراهيم حسن -  30

 من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير البناء مواد وتوريد تجارية وتوكيالت عامة مقاوالت مكتب/الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابة  العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 84711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل احمد وديع واصف -  31

 بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 73442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى محمد السيد مصطفى -  32

 وتغليفها وتعبئتها وتجهيزها ودواجن لحوم وتبريد لحفظ ثالجه - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 57700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم سالمه فريج ابراهيم -  33

 اثاث-كهربائية واجهزة ادوات-متطورة وميكانيكية كهربائية تحكم انظمة-ومشتمالتها بناء مواد) توريد/النشاط الى اضاف:  التأشير

 (ومشتمالتها الطرق وانشاءات مواد توريد- ومستلزماتها صحية ادوات-ومشتمالته مكتبى

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد حسن محمدي ياسر -  34

 كتكات تنجيد ورشة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 54861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم عيسى يوسف حليمه -  35

 محركة قوة بدون عجين من حلوى معمل/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 75445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالباقى محمد هيسم -  36

 افرنجى مخبز/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 62583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى السعيد احمد مسعد -  37

 غذائية مواد وتغليف تعبئة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 81538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن هللا فتح احمد محمد -  38

 ارز مضرب/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 61056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق امام ايمان -  39

 جاهزة خرسانة محطة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 54855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخاتى خليل ابراهيم عزت -  40

 ومجوهرات مصوغات محل/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد صالح محمد -  41

 غذائية مواد وتغليف تعبئة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 82339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على السيد عيد محمد -  42

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 83454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح سيداحمد محمد ستيره -  43

 الى نصف بلدى مخبز/ الى تعدل:  التأشير

 فوص،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 57562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف محمد خالد -  44

 تجميل مستحضرات تجارة/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 83269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد غازى على مياده -  45

 صناعية ومنظفات تجميل مستحضرات تجارة/ الى تعدل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد السيد على عيد -  46

 سيارات ميكانيكا ورشة/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 59035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم -  47

 ومنتجاتها البان معمل/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 65117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحميد فتحي غاده -  48

 (وداجنة حيوانية ثروة)مواشى تربية مزرعة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى محمود نصر الشحات -  49

 العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا وتصديرفيما استيراد مكتب/الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 70987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران احمد محمد احمد -  50

 (بلدى عيش)كامل الى مخبز/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 71877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد فرحات اسعد حسام -  51

 بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/ الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 50810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطوابا عبدالسالم عبدالفتاح ربيع -  52

 (االدوية عدا فيما طبية مستلزمات -وصيانتها سيارات غيار قطع) وتوريد عامة مقاوالت مكتب/ الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 77202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدالعزيز ابراهيم السيد مها -  53

 بقالة/ الى تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 47309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى محمد محمد طه -  54

 منظفات بيع/ الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى هللا جاب محمد حجازى محمد -  55

 الجاهزة المالبس تصنيع/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 81024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكران ابراهيم محمد خالد -  56

 باردة مشروبات/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 75916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى محمد السعيد احمد محمد -  57

 صحية ادوات-ومستلزماتها كهربائية ادوات-ومشتمالتها بناء مواد) توريدات مكتب/ النشاط الى اضافه:  التأشير وصف

 وتشطيبات طرق رصف(انترلوك-جرانيت طوب- رخام-ومستلزماتها مكتبية ادوات-النجارة مستلزمات-ومستلزماتها

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ محمد محمود رضا -  58

 وخردوات وبقالة وفويل كرتون واوراق سجاير/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمود رضا/  الى تعدل -  59

 وخردوات وبقالة وفويل كرتون واوراق سجاير/ الى تعدل:  التأشير وصف

 تعديل تم20190328 تاريخ وفي 79900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى على عبدالفتاح الصاوى عبدالفتاح -  60

 حفارات تجاره/  الى دلتع:  التأشير وصف،  النشاط

،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد محمد الزغبى ابراهيم -  61

 صناعيه منظفات بيع/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 82886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد امين وليد -  62

 غذائية ومواد بقاله:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 83633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على عبدالعظيم احمد ساندى -  63

 وبعد االنترنت عدا فيما)وتأهيل واصابات والتغذية االولية االسعافات فى تدريبية دورات/النشاط الى اضافه:  التأشير وصف

 (الالزمة التراخيص على الحصول

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق محمد سعد احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض محمود ايمان -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 52732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرينى طلبه عبدالحليم محمود -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي احمد احمد عباس احمد -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسي السيد الفتوح ابو المرسي -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد مبروك سامح -  6

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي عبده حسين مروه -  7

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد احمد -  8

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد نور اسماعيل -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابواليزيد محمد احمد -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عويضه عبدالونيس حسن -  11

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدوى عبدالرحمن السيد عبدالرحمن -  12

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح امين هناء -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمد عبدالدايم محمد احمد -  14

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعال محمد غاده -  15

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى محمود محمد -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد يحى مراد -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى بدر لملوم لمياء -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالسالم السيد جمال -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمود محمد -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عبدالعزيز نصر السعيد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عزت عبدالعزيز محمود -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد الخطيب -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على ابوالغيط محمد -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس هارون خميس هارون -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواحمد محمد السيد مصطفى -  26

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجالن السيد عبدالسالم عيد اسماعيل -  27

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى بدير سامى محمود -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاويش احمد السيد محمود -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر ابراهيم محمد وليد -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد على السيد -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوى مسعد ابوالوفا حمدى -  32

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 83 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي اللطيف عبد غالي يغال -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب زاهر نشات محمد -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطا ابراهيم لطفي رضا -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبران فرج عطيه مالك -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود جادالكريم احمد وليد -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد السيد حسنى محمد -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه نصر عبدالمحسن منى -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد فؤاد محمد -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد السيد احمد -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف محمد محمد خالد عمر -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد درويش مجدى -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوتى عبدالهادى معوض تيسير -  44

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور البيلى البيلى عبدالقادر دينه -  45

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السيد عبدالعزيز محمد كريم -  46

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالعاطى عيد حمدان ايمان -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى حسن البشير حسن -  48

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد مصطفى الحميد عبد خالد محمد -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد يوسف ابراهيم كريم -  50

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 84 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسيب على جالل محمد محروس -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالعاطى مصطفى ايمان -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك البدوى على اسامه -  53

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عبدالحميد احمد حجازى -  54

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 79713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الرفاعى حلمى رفعت هانى -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلب سعيد جمال مديحه -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد عزيزه -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد السيد محمد السيد -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابودياب محمد عبدالبارى مصطفى -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى الزينى محمد انعام -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمد عبدالفتاح عصام -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 68438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسين حسن االمير -  62

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع محمد محمد صبحى خالد -  63

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالعاطى مجدى -  64

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك عبداللطيف عبدالهادى عبدالسالم -  65

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدربه عطيه حمدى -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الرحمن عبد الستار عبد بدر -  67

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 72240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالعاطى عبدالعزيز اكرم -  68

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 85 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرموطى جالل محمد امين محمد مصطفى -  69

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين السيد بالل -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85010   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد السيد نادر عبدهللا -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدال محمد السيد محمد -  72

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور حسن حميده عبدالعاطى احمد -  73

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار عبدالحميد محمود احمد -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 66868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد السيد عبدالعزيز الشوادفى -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى شعبان سليمان ساره -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن الدسوقى بدر -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عثمان عادل حماده -  78

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد عبدالمنعم شفيقه -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد بسطويسى اسماعيل -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى يونس عبدالوهاب عمر -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سليمان عبدالحليم سليمان -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى رضوان صبرى احمد -  83

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض محمد عبدالنبى عبدالسميع -  84

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه عبدالمعطى الدين عصام محمود -  85

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 77515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  86

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 86 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى حسن ممدوح عادل -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد ابراهيم هشام -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمتعال محمد عبدالعال احمد -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد قطب جمال -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد العزيز عبد سعدية -  91

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفه عبدالعظيم عادل احمد -  92

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحيطاوى غازى محمود محمد عالء -  93

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميري طه سيداحمد ثريا -  94

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عمر فهيم طه -  95

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود عبدهللا محمد -  96

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ موسى ابراهيم محمد ابراهيم -  97

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى صبرى عبدهللا -  98

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزميرلى محمد عبدالمنعم محمد -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى محمد احمد عزه -  100

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور الدين بهى عبداللطيف السيد محمد -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالقادر صادق محمد صادق -  102

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد بدير السيد السيده -  103

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق محمود -  104

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 87 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  105

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنياوى ابراهيم محمد محمد احمد محمد -  106

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مرسى محمد هانى -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطويه ابراهيم ثابت نعمان -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد موافى مسعد محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى محمود نصر الشحات -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود عبده محمود -  111

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 57566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دره محمد زيدان محمود احمد -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد انيس انور -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان خميس يونس حمدى -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 61224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  116

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسماعيل ابوزيد هانى هند -  117

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر مجاهد يوسف رشاد يوسف -  118

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد البدراوى الغنى عبد محمد -  119

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته السيد حلمى ابتسام -  120

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفاضى حلمى ابراهيم حلمى -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى يونس عبدالحميد يونس -  122

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد نورالدين -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد محمد اسماعيل -  124

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد البسيونى محمد السيد السيد -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبلى سليمان محمد محمود -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين على عبدالحميد عاطف -  127

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى محمد حلمى رأفت على -  128

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى محمد عبدالعظيم فتحى عماد -  129

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى مصطفى اشرف -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عبدالغفار رشاد السيد -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحمن شعبان مجدى -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابوزيد حمدى شكرى -  133

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور الشربينى السيد جمال مضانر -  134

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 66206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مجاهد الدسوقى خميس -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا موسى محمد محمد -  136

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم رمضان سالم احمد -  137

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم على محمد -  138

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى سيداحمد عرفات السيد -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى على يوسف ماهر -  140

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 89 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه يوسف احمد محمد -  141

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل على عبدالرحمن مجدى -  142

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز عبدالستار طه -  143

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطاط علي محمد علي دعاء -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى كامل ابوالعباس سحر -  145

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان طلبه محمد مرفت -  146

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد فراج ميرفت -  147

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 44258   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  148

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد عطا امانى -  149

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى فهيم فوده فتحيه -  150

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدالمطلب ابراهيم انتصار -  151

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالوهاب السيد محمد -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مراد عبدالمنعم عبدهللا -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب فهمى صبرى محمد -  154

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان عباس مصطفى هبه -  155

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فكيه نور -  156

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد ابراهيم زينب -  157

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى على احمد والء -  158

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل حسن عبدربه السعيد محمد -  159

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمد صابر هيثم -  160

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى زكى محمد سعد محمد ياسر -  161

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن عمر شعالن عمر -  162

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى عبدالفتاح فتحى هاله -  163

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى احمد محمد عبدالمنعم هند -  164

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم هللا فتح بسام -  165

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمود اسماعيل الدين عالء احمد -  166

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد نجيب الشربينى -  167

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد على ابراهيم على اشرف منى -  168

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدهللا على عبدهللا -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز ابراهيم جمال -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 78212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زلط مصطفى احمد السيد -  171

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عاصى على محمد السيد -  172

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد غازى الشحات محمد -  173

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمود ابراهيم محمود -  174

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام الشافي عبد منصور محمود -  175

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه يونس محمد عبدالحميد عبدهللا -  176

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيداحمد محمود سمير محمود خالد -  177

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى رجب بسيونى سماح -  178

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز -  179

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود احمد بسيونى احمد -  180

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم عادل ابراهيم -  181

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد على -  182

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك ابواالسعاد رزق عوض نهى -  183

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85163   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالسالم يوسف ابراهيم -  184

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد عبدالرحمن -  185

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل سمير سمر -  186

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى الطحاوى احمد محمد -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح عبدالفتاح حمدى هناء -  188

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 75840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالعزيز رضا -  189

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدستى احمد عبدالرحمن عصام -  190

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالفتاح الدين عصام اسالم -  191

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمد اسماعيل محمد -  192

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور رحيم احمد السيد احمد -  193

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالرازق عبدالسميع احمد -  194

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن  رشدى ايهاب -  195

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين ذكى حمام احمد -  196

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه يوسف عبدالرؤف عادل جالل -  197

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على سعد على -  198

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات عبدالرحمن محمود فيصل احمد -  199

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل لطفى كامل نجات -  200

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابوزيد اسماعيل هدي -  201

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح متولي فرج محمد -  202

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عراقي مصطفي الرحمن عبد انصاف -  203

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيوانى محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح -  204

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالرحيم يسن محمد راضى -  205

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى عبدالرحمن محمد السيد محمد -  206

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عيد رمضان محمد -  207

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع ديلتع تم20190331 تاريخ وفي 85327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته محمد صبحى وفاء -  208

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين السيد على احمد محمد -  209

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمد ممدوح كمالت -  210

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود فراج عبدالرؤوف محمد -  211

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا بدير صابر بسيونى -  212

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد صالح صالح هنداون -  213

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحرايرى محمود العزيز عبد الغضبان -  214

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيمى زياد االء -  215

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى عبدالمعبود احمد محمد -  216

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد السيد ايمان -  217

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد راضى احمد -  218

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الغنى عبد محمود السيد -  219

 خاص: التأشير وصف

،  ةالشرك نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكندوز السيد محمد عبدهللا مروه -  220

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود مرغنى محمود -  221

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد محمد الزغبى ابراهيم -  222

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى عشرى ابراهيم فؤاد ابراهيم -  223

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم المرسى الغريب رضا -  224

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد على السيد محمد احمد -  225

 خاص: التأشير وصف، 

 تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالهادى ابوالفتوح عبدالهادى ساره -  226

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود محمد محمود -  227

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خريم عطيه على محمود احمد -  228

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد حسن محمد احمد -  229

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد الهام -  230

 خاص: التأشير
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،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان صادق محمد حمدان -  231

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل سامى السيده -  232

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا عيد مصطفى صادق -  233

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 44258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم محمد خالد -  234

 خاص: التأشير فوص

 الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدهللا حسن السيد محمد -  235

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد محمد زكى مجدى -  236

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالملك ذكى كمال عادل -  237

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالستار هشام -  238

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى على محمد انور احمد -  239

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين سالمه عباس محمود -  240

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كمال عادل فرحات -  241

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم فريد عبدالعاطى فريد -  242

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل مصطفى احمد فؤاد محمد -  243

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطرى عبدالستار محمد هدى -  244

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عبدهللا على عبدالحميد وحيد -  245

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد السيد ايمان -  246

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصره محمد على عبدالرحمن -  247

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 81406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد عبدالرؤف نشات -  248

 خاص: التأشير وصف
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 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاش ابراهيم سعد صبرى سمير -  249

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان احمد محمد احمد -  250

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القارب جاد محمد جاد احمد -  251

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حامد ابراهيم محمد -  252

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر ابوزيد عجمى اسالم -  253

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف حسن عبيد الشحات -  254

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين محمد حسين محمد محمود -  255

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطافى السيد محمد السيد -  256

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مبارك عبدالمنصف امبارك -  257

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد خالد انغام -  258

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على مدمح كامل -  259

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد صالح علي -  260

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد هاشم ام -  261

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد الدسوقى رمضان -  262

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عطيه يوسف محمد -  263

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد محمد رشاد محمود السيد -  264

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى احمد ابراهيم محمد عادل -  265

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوى محمد يوسف السعيد مريم -  266

 خاص: التأشير وصف،  الشركة
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 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام على محمد على -  267

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد محمد احمد ايهاب -  268

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده بلتاجى محمد سيداحمد -  269

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد عبدالمجيد محمد -  270

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفل اسماعيل محمد احمد محمد -  271

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد ابراهيم محمود رضا -  272

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور غانم احمد على -  273

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم هللا فتح بسام -  274

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كروان محمد عبدالفتاح عزيزه -  275

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب رزق خيرى ربيع -  276

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض زيدان زيدان محمد -  277

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالمجيد فؤاد والء -  278

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد صبرى -  279

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالعزيز عبدالغنى عبدالعزيز -  280

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان عباس محمود ثروت محمد -  281

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحميد بسيونى صالح احمد -  282

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد نصر محمد سحر -  283

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا احمد عبدالسالم محمود مروان -  284

 خاص: التأشير وصف،  الشركة
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،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد عوض محمد عمرو -  285

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالجواد عبدالخالق احمد هيام -  286

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخبى عبدالمولى عبدالفتاح رضا -  287

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على محمد السيد رضا رائد -  288

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى مصطفى احمد -  289

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل البسيونى عبدالمجيد محمد بسيونى -  290

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار مصطفى محمد الدين محى مصطفى -  291

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 85001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيداحمد نعمه -  292

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر المرسى حمدى امل -  293

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز جالل اخالص -  294

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر امين القصبى تامر -  295

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى على محمد ابراهيم -  296

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل خضر متولى احمد -  297

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حسين لطفى ياسر -  298

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عبدالحارس الشاملى رضا -  299

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى احمد على محمد -  300

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش حامد محمد جمال محمد -  301

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الششتاوى السيد الششتاوى السيد -  302

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 82837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  303

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد ساميه -  304

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السعودى عبدالحكيم رضا -  305

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على التهامى احمد الشحات محمد -  306

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدهللا جمال محمد -  307

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالحليم السيد اسامه -  308

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85157   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، صحصاح عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح -  309

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق احمد المغاورى على عماد -  310

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تقى على خضر محمد شريف -  311

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى احمد بسيونى سامح -  312

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضبيش الهادى عبد الرحيم عبد محمد -  313

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرزوق جمعه رسميه -  314

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 84583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى السيد صبحى نسمه -  315

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحال محمد بسيونى ثناء -  316

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه احمد عزالرجال محمد احمد -  317

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منشاوى ابراهيم رضا -  318

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 85000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى سيداحمد السعيد صالح -  319

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عبدالعظيم -  320

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 99 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جمال عياد احمد السيده -  321

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان احمد محمد الدين ضياء محمد -  322

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى احمد حامد طارق -  323

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالقادر حامد اسالم -  324

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشرتى محمود عبدالعال حسين السيد -  325

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان عبدربه فوزى عبدالناصر فوزى -  326

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد عرفه سعد -  327

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عبدالحميد عبدالحميد السعيد عبدالحميد -  328

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكر مصطفى طه رجب السيد -  329

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم رجاء محمد -  330

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد محمد السيد -  331

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فهمى ابراهيم مجدى -  332

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد عبدالرحمن عبدالعزيز احمد -  333

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 72196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد القوى عبد احمد احمد -  334

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى السيد احمد محمود على -  335

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد محمود عيد عبدالحليم -  336

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالفتاح عبدالعاطى سهام -  337

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد حسن محمدي ياسر -  338

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح ابراهيم احمد مصطفي -  339

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفداوى ابراهيم رمضان مرجان -  340

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد بدير سميحه -  341

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده قطب السيد عبدالسالم السيد -  342

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى بدوى سمير صابر -  343

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد هللا فتح لبيب محمد -  344

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نصر حسن عبدهللا محمد -  345

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى مصطفى عبدالحميد عالء -  346

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85100   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى على المتولى احمد -  347

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل قنديل عبدالرحمن اسماء -  348

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى عمر السعيد عصام -  349

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه عبداللطيف شعبان محمد -  350

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى صالح صالح محمد مسعد -  351

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقل لخدمات شاهين -  352

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور فؤاد فؤاد محرم -  353

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار احمد محمد عبدالمؤمن فؤاد -  354

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد يوسف الست -  355

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 82339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على السيد عيد محمد -  356

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 79534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  357

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السباعى على عزمى مبروكه -  358

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى يوسف عبدالجواد ابراهيم -  359

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريش محمد على مؤيد -  360

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى عبدالوهاب عزت احمد -  361

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه السيد مامون شعبان -  362

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر احمد ابراهيم حسيب عبدهللا -  363

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه قطب رزق سعد احمد -  364

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحشيش عبدالغفار عبدالهادى السيد -  365

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى محمد فتحى محمود -  366

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد كمال احمد -  367

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي احمد عبدالعزيز سعد خالد -  368

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 85278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زكريا عبدالبصير طلعت -  369

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 62323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد اسماعيل احمد -  370

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 ختاري وفي 85291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  371

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هرج هللا عطا ابراهيم محمد جمال -  372

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف طه محمد السيد حسين -  373

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد حماده مروى -  374

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل احمد احمد فوزى ممدوح محمود -  375

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 79600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل عبدالحميد السيد -  376

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليمى عليمى عبدالباسط حمدى -  377

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سعد اسماعيل اسماعيل سلوى -  378

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع احمد محمود هيام -  379

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى ابراهيم على عبدهللا بيلى -  380

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمود عبدالمعبود على -  381

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد عبدالمنصف -  382

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ فيو 84967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد شعبان ابراهيم مدحت -  383

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى يوسف متولى ابراهيم -  384

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد مصطفى فاطمه -  385

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى احمد زكى محمد -  386

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دهيم على عبدالعزيز ابراهيم -  387

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب عبدالستار رمضان عبدهللا -  388

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد على عبدالفتاح -  389

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 61224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى على جمعه احمد -  390

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 85326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح السيد زغلول عبدالرحمن -  391

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار سليمان احمد عمرو -  392

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 85247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي ابراهيم محمد اسالم -  393

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم ممدوح طارق محمود -  394

 خاص: التأشير وصف، 

 تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد الشناوى عزالرجال حسنى هيثم -  395

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 85334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الطنطاوى السيد صبرى -  396

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 64935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدهللا حماده -  397

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمود احمد ياسر -  398

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالمعطى عبدالعزيز محمود -  399

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد احمد محمد -  400

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود محمد احمد -  401

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ابوالعز حسن عبدالحليم -  402

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد محمد مصطفى محمد خالد -  403

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنون سعيد على رجب ابراهيم -  404

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 59489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رداد ابراهيم احمد عالء -  405

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 85087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلينى ابراهيم اسماعيل حسين -  406

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبدالمنعم محمد احمد -  407

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 84614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده دومه هللا فتح صالح -  408

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم يوسف ابراهيم محمد -  409

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 85183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبود ابراهيم حسن ابراهيم -  410

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 104 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 85005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القمرى ابراهيم محمد قمرى محمد حماده -  411

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل ابراهيم حسن منصور سامى -  412

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعناع ابواليزيد احمد اشرف -  413

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالعال احمد مسعد عمرو -  414

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى السيد محمد عزت محمد -  415

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 85150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد احمد -  416

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى عبدالرازق عبدالعزيز نعمه -  417

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكران عبدالرازق محمد محمد -  418

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين الفتاح عبد حسين -  419

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي علي محمد علي ايمن -  420

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 85296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل محمد مصطفى تامر -  421

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 85227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعظيم زيدان سالمه -  422

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 85255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى الصاوى فتوح -  423

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى هللا جاب محمد حجازى محمد -  424

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل برهام مجدى عزيزه -  425

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين البيومى عبدالحليم جالل عبدالحليم -  426

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمنعم كامل ايمان -  427

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان السعيد جمال اسالم -  428

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 105 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم عبداللطيف مصطفى رباب -  429

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى هللا فتح محمد هدى -  430

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد محمد سعد احمد -  431

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد سامى احمد -  432

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 70934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوره سليمان مصطفى فوزى السيد -  433

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 84990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى محمد محمد السبكى -  434

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على احمد ابراهيم -  435

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد صالح محمد -  436

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 84980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فرحات ابراهيم عبدالهادى -  437

 خاص: التأشير وصف، 

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد بكر -  438

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 85132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حامد عطوه ابوالسعود -  439

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد احمد -  440

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 84934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف مرسى متولى يوسف ابراهيم -  441

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 85075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التهامى المرغنى عبدالمنعم المرغنى -  442

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع عديلت تم20190310 تاريخ وفي 85034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شباره الحمادى رمضان رمضان -  443

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 84939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فتحى يسرى فتحى -  444

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 106 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190318 تاريخ وفي 85362   برقم قيده سبق  ، تاجر ، زيدان محمد حسن محمدي ياسر -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   الغذائيه للمواد البستان/  السمه اضافه: الى 83667 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

 منصور احمد/  الى التجارى االسم تعدل: الى 79637 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  2

   العامه للمقاوالت

   العمالة لتوريد المستقبل مكتب :الى 81789 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  3

   للمقاوالت الين اسكاى: الى 39377 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  4

 الصفا مكتب/  الى السمه تعدلت: الى 70983 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  5

   للتصدير

   كافيه بالزا: الى 59331 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  6

   االخشاب وتجارة االلية للنجارة الروضة: الى 76878 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  7

 واالستثمار العامة للمقاوالت انجاز: الى 81540 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  8

   العقارى

 لحفظ واالفضل االصيل حكاية تالجة: الى 82100 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  9

   وتعبئتها وتغليفها وتجهيزها والدواجن اللحوم وتبريد

   البيطلرية للخدمات التقوى: الى 59676 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  10

   البيطرية للخدمات التقوى: الى 59676 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  11

   التينو/  السمه تعدلت: الى 64863 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  12

 للكعك المدينه مصنع - السمه اضاف: الى 69792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  13

   وتجارتها والبسكويت

 على السيد محمد محمد - الى تعدل: الى 49626 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  14

   سنار ابراهيم

 السيد محمد/  الى التجارى االسم تعدل: الى 76445 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  15

   العامه للمقاوالت(  MSTC)  للمقاوالت

   اليوجد/  الى السمه تعدلت: الى 76445 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  16

 الواحه مكتب - السمه اضاف: الى 79713 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  17

   العامه والمقاوالت  لالستيرادوالتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 107 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 ابراهيم مصطفى هانى - الى تعدل: الى 46102 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  18

   الشربينى

   المعادن لتشكيل كايرو/  السمه اضاف: الى 70934 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  19

   العامة للمقاوالت بركات: الى 81165 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  20

   ONION/  السمه اضاف: الى 84965 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  21

   البناء لمواد االسمر: الى 79278 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  22

 لحفظ المتحده ثالجه/  السمه اضاف: الى 73442 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  23

   وتغليفها وتعبئتها وتجهيزها ودواجن لحوم وتبريد

   االرز لضرب المنورة المدينة: الى 81538 رقمب المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  24

   زيدان محمد حسن محمدي ياسر: الى 85362 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  25

   الغذائية المواد لتعبئة والهدى النور: الى 84942 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  26

 لالستيراد الفهد/  السمه اضاف: الى 82339 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  27

   والتصدير

   الغذائية المواد وتغليف لتعبئة القمة: الى 85027 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  28

   الجاهزة للخرسانة ارامكو: الى 61056 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  29

   التجارية السمة الغاء: الى 83682 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  30

 الحيوانية للثروة الكنانة مزرعة: الى 65117 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  31

   والداجنة

 للمقاوالت الخضراء الروضة مكتب: الى 52412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  32

   العامة

 واالستيراد االعالف لتجارة الهدى: الى 78070 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  33

   والتصدير

   الجاهزة المالبس لتصنيع الميزان: الى 85217 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  34

 الجرارات غيار قطع لتجارة االيمان: الى 84781 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  35

   الزراعية

 لالستيراد ELD/  السمه تعدلت: الى 52732 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  36

   سيارات وتجاره والتصدير

   KAYAN العامة للمقاوالت كيان: الى 76014 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  37

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 108 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 77739   برقم    20190310:  تاريخ ،   سيد هاشم سيد محمد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190303 تاريخ وفى ،   82649:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه سالم على حسين عبدالرازق احمد   - 1

 الشركه فض تم 2019 لسنه ا/  228 برقم بسيطه توصيه شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190304 تاريخ وفى ،   77058:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته قرمز ابراهيم طه عبدالفتاح محمد   - 2

 الشركة فض تم كفرالشيخ محكمة 2019 لسنة 71 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   73828:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه ابواليزيد فريج رياض   - 3

 الشركة تصفية  السجل

 تم   20190320 تاريخ وفى ،   32566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه ابراهيم عبدالمجيد محمد على   - 4

 الشركة فض تم كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 81 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد  السجل شطب/محو

 تم   20190325 تاريخ وفى ،   80372:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها فراج محمد فراج ميرفت   - 5

 الشركة فض تم 2019 لسنة ه/459 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190327 تاريخ وفى ،   40460:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه محمود عبدهللا على عاطف   - 6

 الشركة فض تم الرياض 2005 لسنة ب/3360 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   32199:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركائها بيومى مصطفى همت   - 7

 الشركة فض تم 2019 لسنة ب/875 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 109 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 تم   20190327 تاريخ وفى ،   78318:  برقم قيدها سبق  نتضام شركة ،  وشريكته محمد ابراهيم زكريا رجب   - 8

 الشركة فض تم الرياض 2019 لسنة ا/407 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190312،   تاريخ وفي 82813، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه طلبه عجمى رزق يسرى -  1

  جنيه  1265000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة فوله على وطلحه خليل محمد رزق هللا عبد - الى تعدل -  2

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190313،

 رأس تعديل تم 20190313،   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة فوله على وطلحه خليل محمد رزق -  3

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاهم رزق عبدهللا ورزق فوله على طلحه - الى تعدل -  4

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190313،

 المال رأس تعديل تم 20190313،   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائها ابوشعيشع حلمى نجاح -  5

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية فوله على وطلحه خليل محمد رزق هللا عبد - الى تعدل -  6

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190313،

 رأس تعديل تم 20190313،   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية فوله على وطلحه خليل محمد رزق -  7

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاهم رزق عبدهللا ورزق فوله على حهطل - الى تعدل -  8

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190313،

 رأس تعديل تم 20190313،   تاريخ وفي 10536، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها ابوشعيشع حلمى نجاح -  9

  جنيه  1500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190328،   تاريخ وفي 60918، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها فرج سعد النبى عبد رشا -  10

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190328،   تاريخ وفي 60918، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه جعفر على محمد ابوالمجد - الى تعدل -  11

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190328،   تاريخ وفي 60918، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها فرج سعد النبى عبد رشا -  12

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190328،   تاريخ وفي 60918، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جعفر على محمد ابوالمجد - الى تعدل -  13

  جنيه  300.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 82649    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سالم على حسين عبدالرازق احمد -  1

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 77058    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته قرمز ابراهيم طه عبدالفتاح محمد -  2

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 71 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 80862    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سليم الهاللى مدرغا اشرف -  3

 موصيين شريكين بانضمام كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 73 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف، 

 بالعقد مذكورين

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 80864    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى عمر السعيد وليد -  4

 شركاء ثالث بخروج كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 74 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف، 

 بالعقد مذكورين موصيين

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 82872    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الجوهرى محمد امير -  5

 الشيخ كفر طريق سكوول فاميلى امام طنطا مركز الغربية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 82872    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجوهرى محمد محمد امير -  6

 الشيخ كفر طريق سكوول فاميلى امام طنطا مركز الغربية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 73828    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابواليزيد فريج رياض -  7

 االبتدائية الشيخ كفر محكمة شركات2019 لسنة/61 برقم عنه ومشهر مسجل تضامن شركة فض عقد بموجب ،:   الـتأشير وصف

 مستحقاته كافة شريك كل واستلم الشركة فض تم

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 82813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه طلبه عجمى رزق يسرى -  8

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 84 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 81793    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حسن متولى متولى السيد -  9

 شركاء بدخول كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 85 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

 بالعقد مذكورين موصيين

 تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 80925    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه على محمد غازى محمد محمود -  10

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 77 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190312 تاريخ وفي 80898    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عبدالخالق الحى عبد عبدالخالق جمال -  11

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 82 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، فوله على وطلحه خليل محمد رزق هللا عبد - الى تعدل -  12

 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313

  2018 لسنة ا/3893- 2010

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، فوله على وطلحه خليل محمد رزق -  13

  2018 لسنة ا/3893- 2010 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاهم رزق عبدهللا ورزق فوله على طلحه - الى تعدل -  14

 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام يهاعل مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313

  2018 لسنة ا/3893- 2010



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 111 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها ابوشعيشع حلمى نجاح -  15

  2018 لسنة ا/3893- 2010 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف، 

 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، فوله على وطلحه خليل محمد رزق هللا عبد - الى تعدل -  16

 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313

  2018 لسنة ا/3893- 2010

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، فوله على وطلحه خليل محمد رزق -  17

  2018 لسنة ا/3893- 2010 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاهم رزق عبدهللا ورزق فوله على طلحه - الى تعدل -  18

 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313

  2018 لسنة ا/3893- 2010

 العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 10536    برقم قيدها بقس  ، تضامن شركة ، وشركائها ابوشعيشع حلمى نجاح -  19

  2018 لسنة ا/3893- 2010 لسنة ج/265- 1992 لسنة ه/203 باالرقام عليها مصدق  تعديل عقود ،:   الـتأشير وصف، 

 تاريخ وفي 56831    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عاشور عبدهللا عبدالسالم عبدالمنعم عماد شركة -  20

 ملخصه تعديل عاشورعقد عبدهللا عبدالسالم عبدهللا/ بملك-البنا-قلينى/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 90 برقم عنه ومشهر مسجل

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 32566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم عبدالمجيد محمد على -  21

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 81 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 80372    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها فراج محمد فراج ميرفت -  22

 كفرالشيخ 2019 لسنة ه/459 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 32199    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها بيومى مصطفى همت -  23

 الرياض 2019 لسنة ب/875 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 40460    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمود عبدهللا على عاطف -  24

 الرياض 2005 لسنة ب/3360 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 78318    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته محمد ابراهيم زكريا رجب -  25

 الرياض 2019 لسنة ا/407 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85222    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عز بدوى عبدالسالم ابوزيد -  26

 كفرالشيخ 2019 لسنة ب/957 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 85222    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عز بدوى عبدالسالم ابواليزيد -  27

 كفرالشيخ 2019 لسنة ب/957 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واالستثمار الصحراويه االراضى وتنميه واستزراع استصالح/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه حسن متولى متولى السيد -  1

 والصناعية الزراعية التنمية مناطق الغيرفى لدى الغذائى والتصنيع والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى

 او وبيعها بالمرافق ومدها وتجهيزها اراضى وتقسيم واستصالح عقارى واستثمار تجارية وتوكيالت والمتكاملة العامة مقاوالتوال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190302 تاريخ وفي 81793   برقم قيدها سبق  ، الحديثة البناء الساليب وفقا عليها البناء او تاجيرها

 بسيطة توصية:  التأشير

 واالستثمار الصحراويه االراضى وتنميه واستزراع استصالح/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى عمر السعيد وليد -  2

 والصناعيه الزراعيه التنميه مناطق فى الغير لدى الغذائى والتصنيع والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى

 او وبيعها بالمرافق ومدها وتجهيزها اراضى وتقسيم واستصالح عقارى واستثمار تجارية وتوكيالت والمتكاملة العامة والمقاوالت

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 80864   برقم قيدها سبق  ، الحديثة البناء الساليب وفقا عليها البناء او تاجيرها

 بسيطة توصية:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190328 تاريخ وفي 60918   برقم قيدها سبق ، وشريكها فرج سعد النبى عبد رشا -  1

 بسيطة توصية: التأشير

  القانونى الكيان تعديل تم20190328 تاريخ وفي 60918   برقم قيدها سبق ، وشريكه جعفر على محمد ابوالمجد - الى تعدل -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الجوهرى محمد امير: الى 82872 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190307:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 الحسن - الى تعدل: الى 81770 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190311:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه العرابى حسن  سرور

 ابوشعيشع حلمى نجاح: الى 10536 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير مت  بسيطة توصية  20190313:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركائها

 ابوشعيشع حلمى نجاح: الى 10536 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190313:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركائها

 عبدالسالم ابواليزيد: الى 85222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190327:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه عز بدوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 113 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 ابوالمجد - الى تعدل: الى 60918 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190328:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكه جعفر على محمد

 ابوالمجد - الى تعدل: الى 60918 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190328:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه جعفر على محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 80862   برقم    20190306:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد احمد سيد عبدالعزيز محمد -  1

 80862   برقم    20190306:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  فرغلى محمد انور سالم -  2

 80862   برقم    20190306:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد احمد سيد عبدالعزيز محمد -  3

 80862   برقم    20190306:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  فرغلى محمد انور سالم -  4

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد ابو محمد السيد محمد -  5

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد ابو محمد السيد محمد -  6

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جبريل احمد عبداللطيف احمد -  7

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جبريل احمد عبداللطيف احمد -  8

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد محمد امير -  9

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  كشري و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد محمد امير -  10

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد ابو محمد السيد محمد -  11

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد ابو محمد السيد محمد -  12

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جبريل احمد عبداللطيف احمد -  13

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  جبريل احمد عبداللطيف احمد -  14

 82872   برقم    20190307

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد محمد امير -  15

 82872   برقم    20190307



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 114 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الجوهرى محمد محمد امير -  16

 82872   برقم    20190307

   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه من خرج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  داود عبدالمجيد عطيه علياء -  17

75815 

   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه من خرج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  داود عبدالمجيد عطيه ياءعل -  18

75815 

 75815   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمود بيومى حسن محمد -  19

 75815   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمود بيومى حسن محمد -  20

   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه الى ضم  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  داود عبدالمجيد عطيه علياء -  21

75815 

   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه الى ضم  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  داود عبدالمجيد عطيه علياء -  22

75815 

 75815   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمود بيومى حسن محمد -  23

 75815   برقم    20190311:  تاريخ ، الشركه الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمود بيومى حسن محمد -  24

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  صالح هيمابرا على هانى -  25

81793 

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن قطب محمد عصام -  26

81793 

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  على سالمه سليمان احمد -  27

81793 

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد مسعد حماده -  28

81793 

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  طلبه عجمى رزق عبدالناصر -  29

81793 

    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  شرف محمد اسماعيل محمد الدين عالء -  30

 81793   برقم

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  على سالمه سليمان رشاد -  31

81793 

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن متولى متولى السيد -  32

81793 

   برقم    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن متولى متولى محمد -  33

81793 

    20190312:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  شرف محمد لاسماعي عبدالناصر -  34

 81793   برقم

 81793   برقم    20190312:  تاريخ ، الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  صالح ابراهيم على هانى -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 115 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو
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